
 
 

 

Para favorecer a recuperação 
da condição corporal

WeightLift

Pavo WeightLift é um pellet de forragem indicado para cavalos com baixa 
condição corporal, magros e seniores que requeiram um aumento de peso 
saudável.

Contém todos os componentes essenciais de que um cavalo precisa para uma 
condição saudável e desenvolvimento muscular. Contém aminoácidos essenciais 
(proteína), ácidos gordos ómega 3 e 6 e energia facilmente digestível proveniente 
do farelo de arroz. Não contém OGM, soja, polpa de beterraba nem melaço.

Pavo WeigthLift favorece uma digestão saudável e é especialmente indicado para 
cavalos com intolerância aos cereais ou transtornos metabólicos, cavalos com 
laminite, EMS (síndrome metabólica equina) e ID (desregulação da insulina), por não 
ter cereais e ter um baixo teor de açúcar. Pavo WeightLift inclui levedura de cerveja, 
que tem um efeito benéfico na flora intestinal. O farelo de arroz e o óleo de 
sementes de linhaça contribuem para uma pelagem saudável e brilhante.

Com alto teor de fibra e proteína.

Versátil, pode ser administrado 
seco ou humedecido.

"Grain free", sem cereais e melaço, 
com baixo teor de açúcar.

Pavo 

www.pavo.pt Tlm. 915 503 310

Embalagem: 20 kg



Ração 
complementar para 
cavalos

COMPONENTES
 ANALÍTICOS

Proteína bruta

Gordura Bruta

Fibra bruta

Cinzas

Açúcar

Amido

Cálcio

Fósforo

Magnésio

15,0 %

4,5 %

13,0 %

13,0 %

3,5 %

12,5%

0,9 %

0,72 %

0,61 %

Sódio 0,13 %

Potássio 1,24 %

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

 
Propriedades:

Cavalos magros e com baixo peso

Cavalos seniores

Ajudar na recuperação depois de uma doença

Cavalos com transtornos metabólicos como PSSM, PPID, laminite, problemas gástricos

Cavalos aos quais seja recomendado seguir uma dieta sem cereais "Grain free"

Indicado para:

Pellet de forragem para administrar seco ou humedecido

"Grain free", sem cereais, melaço ou aditivos açucarados

Favorece uma digestão saudável

Baixo teor de açúcares e amido

Rico em aminoácidos (proteína)

Não contém soja nem matérias-primas OGM

Com ácidos gordos essenciais ómega 3 e 6

Modo de administração:
Peso vivo cavalos:

Cavalos magros:
Cavalos (600 kg) 1 kg
Cavalos (300 kg) 0,5 kg 
Cavalos com baixo peso:

Cavalos (600 kg) 1,5 kg
Cavalos (300 kg) 0,75 kg  
Cavalos com muito baixo peso:

Cavalos (600 kg) 2,4 kg                              
Cavalos (300 kg) 1,2 kg

Conteúdo do medidor: um medidor de Pavo 
WeightLift contém aproximadamente 0,9 kg.

Composição:
Alfalfa / Farelo de arroz / Bagaço de sementes 
de linhaça obtido por pressão / Levedura de 
cerveja / Óleo de sementes de linhaça / 
Carbonato de cálcio / Óxido de magnésio

Tranforme a sua ração numa 
refeição com fibra saudável !
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