
EasyMix
Muesli rico em fibra para easy keepers (cavalos com
tendência para o excesso de peso e cavalos
de fácil manutenção)

 
 

 

Pavo 

Pavo EasyMix  é um muesli com alto teor de fibra que estimula a mastigação e a 
produção de saliva do seu cavalo. Contém um baixo nível de açúcar e amido, não 
contém grãos de cereais, melaço ou aveia. Pavo EasyMix é adequado para todos 
os cavalos, mas em particular para os cavalos de fácil manutenção easy keepers 
que realizam um exercício ligeiro e com tendência para o excesso de peso.

Além do alto teor de fibras saudáveis, Pavo EasyMix é enriquecido com prebióticos 
para favorecer uma digestão saudável. Contém também sementes de linhaça 
como fonte de ácidos gordos ómega 3 e 6, o que faz do Pavo EasyMix não só uma 
refeição deliciosa para o seu cavalo ou pónei, como também um complemento 
saudável à ração.

Pavo Easy mix é adequado para póneis e cavalos sensíveis aos açúcares ou que 
sejam propensos ou sofram de transtornos metabólicos (p. ex., laminite, PPID, PSSM).

Devido ao seu alto teor de vitaminas e oligoelementos, só precisa de fornecer uma 
pequena quantidade de ração para satisfazer as necessidades diárias do seu 
cavalo.

Com poucas calorias, baixo teor 
de açúcar e amido

Rico em fibras para promover a 
saúde intestinal

"Grain free", sem grãos de cereais, 
melaço ou aveia

Embalagem: 15 kg
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Cavalos que precisem de pouca quantidade de ração
Easy keepers (cavalos de fácil manutenção)
Cavalos que não realizem exercício ou realizem um exercício ligeiro
Cavalos com predisposição para o excesso de peso
Cavalos que não consigam digerir bem o açúcar
Cavalos com intolerância aos cereais
Para os entreter quando outro cavalo está a comer no estábulo
Cavalos em box (descanso)
Cavalos que não gostem de (outros) equilibradores

Indicado para:

Composição:
Erva / Alfalfa / Polpa de maçã / Bagaço 
de sementes de linhaça obtido por 
pressão / Óleo de sementes de linhaça / 
Beterraba / Carvão vegetal / Urtiga / 
Bagaço de cânhamo                                 
obtido por pressão

Modo de administração:
Exercício ligeiro 
(200g / 100 kg de peso vivo):  

• Cavalos 300 kg
• Cavalos 400 kg
• Cavalos 500 kg
• Cavalos 600 kg  

0,6 kg
0,8 kg 
1,0 kg 
1,2 kg

Manutenção
(150g / 100 kg de peso vivo): 

• Cavalos 300 kg
• Cavalos 400 kg
• Cavalos 500 kg
• Cavalos 600 kg  

0,45 kg 
0,6 kg 
0,75 kg
0,9 kg

Conteúdo do medidor: um medidor de Pavo EasyMix contém aproximadamente 0,7 kg.

Ração complementar para cavalos

COMPONENTES
ANALÍTICOS

Proteína bruta

Gordura Bruta

Fibra Bruta

Cinzas

Açúcar

Amido

Cálcio

Fósforo

Magnésio

Sódio

9,0%

4,0%

27,0 %

6,0 %

7,5 %

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

16500 UI

4400 UI

835 mg

7 mg

40 mg

26 mg
55 mg

Vitamina A (3a672a)

Vitamina D3 (3a671)

Vitamina E (3a700) 1) 

Vitamina K3 (3a711)

Vitamina B1 (3a821)

Niacinamida (3a315)
Vitamina B2 (3a825ii

175 mg

405 mg

200 mg

1,76 mg

1,1 mg

Ferro (3b103) 3)

100 mgCobre (3b405) 2) 

Zinco (3b605) 4)

Manganês (3b503) 5)

Selénio (3b801) 6)

Iodo (3b202) 7)

36 mgÁcido Pantoténico (3a841)

22 mgVitamina B6 (3a831) 

550 mcgD-Biotina (3a880) 

15 mgÁcido Fólico (3a316)

Vitaminas Oligoelementos
ADITIVOS POR KG

1) Acetato de all-rac-alfa-Tocoferil
2) Sulfato de cobre
3) Sulfato de ferro mono-hidratado
4) Sulfato de zinco mono-hidratado
5) Sulfato de manganês mono-hidratado
6) Selenito de sódio
7) Iodato de cálcio anidro

Conselhos de conservação
Armazenar num local fresco, seco e ao abrigo 
da luz. Fechar bem após a utilização.
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