Pavo SportsFit
Sportmüsli för alla discipliner

Pavo SportsFit är en sportmüsli som ger hästen styrka, ork och uthållighet utan att
bli för explosiv. Den innehåller en kombination av långsam energi från olja och
snabb energi från stärkelse för att möta energinbehovet hos presterande hästar.
Spannmålet i Pavo SportsFit är expanderat vilket ger lättupptaglig och lättsmält
energi. Tillsammans med oljeinnehållet om 9 % har SportsFit ett energivärde om 14
MJ/kg och ger energi med långsam frisättning som främjar kraft och uthållighet hos
din häst.
Blandningen av soja- och linfröolja tillför en nödvändig balans av Omega 3- och 6fetter som är det perfekta bränslet vid tuff träning som kräver uthållighet. Forksning
har visat att Omega 3- och 6 bidrar till en glänsande och frisk päls och Omega 3
hjälper till att hämma inflammatoriska reaktioner. Pavo SportsFit har också ett högt
innehåll av antioxidanter, vitamin E och selen för att skydda mot fria radikaler under
träning.
Linfrön och sojaflingor har ett högt innehåll av de nödvändiga aminosyrorna lysin,
metionin och treonin som är oumbärliga för att bygga och underhålla muskler.
Fibrer från linfrön stödjer tarmarna och passar därför för hästar som har
matsmältningsstörningar.
Säljs i säckar om 3 kg och 15 kg samt som bigbox.

Extra magnesium för att stödja
muskulaturen
Vitamin E och selen för att underhålla
mjukheten och elasticiteten i
musklerna
Innehåller extra Omega 3- och
6-fetter.
Olja för extra energi utan att din häst
blir för het
Expanderat spannmål för bästa
näringsupptag
Linfrön för mer energi och en
glänsande päls

Användning
För hästar som måste prestera på sin
absoluta toppnivå
För alla hästar och ponny i alla
discipliner
En komplett sportmüsli

Foderråd
Rekommenderad fodergiva för
medium till hård träning: 450g per
100kg kroppsvikt per dag
Maximal fodergiva, vid hård träning:
600g per 100kg kroppsvikt per dag.
Rekommenderad giva av Pavo
SportsFit beror på tillgång och kvalitet på
grovfoder och mängden träning.
Pavo foderskopa
En full Pavo foderskopa med Pavo
Sportsfit innehåller ungefär 0.7kg
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Viktiga egenskaper

Pavo SportsFit
Sportmüsli för alla discipliner

Innehållsförteckning
Innehåller
Havre
Korn
Lusern
Vetekli
Dinkel
Poppad majs
Soja (böna) pressad, rostad
Rörsockermelass
Sojaolja
Rostade sojabönor, flingor
Linfröolja
Torkad cikoriapressmassa
Vetekli
Magnesiumoxid
Kalciumkarbonat
Natriumklorid
Majsfröolja
Majs
Ärtflingor
Linfrö
Vete
Rostade solrosfrön
Korn
Bryggjäst
CellProtect
Förpackning
Säck
Big Box

15 kg
450 kg

Hållbarhet
Säck
Big Box

6 månader
3 månader

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)
Energia (EWpa)
Energi (ME)
Smältbart råprotein
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse
Lysin
Metionin

11,4 MJ/kg
0,91 EWpa
9,7 MJ/kg
90 gr/kg
13,7 %
7,1 %
13,2 %
8,2 %
4,8 %
23,0 %
5,8 g
2,1 g

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium
0,75 %
Fosfor
0,37 %
Natrium
0,65 %
Kalium
1,14 %
Magnesium
0,67 %
Koppar
66 mg
Järn
121 mg
Zink
262 mg
Mangan
166 mg
Selen
0,81 mg
Jod
1,01 mg

Vitaminer (per kg)
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Pantotensyra
Folin
Niacin
D-Biotin

11.360 IE
2.525 IE
400 mg
3,5 mg
16 mg
16 mg
10 mg
20 mg
8 mg
30 mg
300 mcg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Rekommenderad fodergiva kg/dag
200 kg

400 kg

600 kg

kg / day kg / day kg / day
0,9 kg

1,8 kg

2,7 kg

Hårt arbete

1,2 kg

2,4 kg

3,6 kg
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Medelhårt arbete
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