
Pavo EnergyControl
Förstklassigt tävlingsfoder för lång uthållighet
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Pavo EnergyControl är ett unikt sportfoder för ansträngande och långvariga
prestationer och har det högsta energivärdet av alla Pavo-produkter utan att det går
upp i huvudet på hästen. Pavo EnergyControl är speciellt framtaget för hästar som
skall prestera på hög nivå. Tack vare de högkvalitativa och essentiella fettsyrorna
från linfrö så kommer din häst att få massor av energi under hela
kraftansträngningen men ändå vara fullt kontrollerbar! FiberConcept© och
FlorActive© ger hästen en perfekt matsmältning och ser till att ge en hälsosam
nedbrytningsprocess i de inre organen. Din häst kommer att lysa av friskhet och få
ett vackert utseende! 

Viktiga egenskaper

Komplett foder för sporthästar och
ponnyer som arbetar intensivt
Långsam frigivning av energi för
bättre uthållighet
Expanderade råvaror för
lättsmält energi
Muscle Concept garanterar en optimal
försörjning av musklerna vilket
ger mjuka muskler och muskelvård
efter ansträgande arbetspass
Hämmar bildandet av mjölksyra i
musklerna under tävling och träning 
För hästar som presterar under lång
tid men inte får tappa kontrollen.

 

Användning

För långvarig uthållighet
Dressyrhästar
Distanshästar
Körhästar

 

Foderråd

Rekommenderad medelgiva för medel
till hård träning : 450g per 100kg
kroppsvikt per dag.
Rekommenderad maxgiva för hård
träning: 600g per 100kg kroppsvikt
per dag.

Hur mycket som krävs beror på tillgång
och kvalitet på grovfoder och mängden
träning.

Pavo foderskopa

En full Pavo foderskopa med Pavo
EnergyControl innehåller ungefär
1.2kg



Pavo EnergyControl
Förstklassigt tävlingsfoder för lång uthållighet

K
om

pl
et

te
rin

gs
fo

de
r 

fö
r 

hä
st

ar
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Innehållsförteckning
Innehåller 
Korn
Vetekli
Vete
Sojaskal
Rörsockermelass
Havre
Linfrö
Natriumklorid
Sojaolja
Kalciumkarbonat
Magnesiumoxid
Monokalciumfosfat

Förpackning
Säck 20 kg
Big Box 725 kg
Bulk >2.000 kg

Hållbarhet
Säck 6 månader
Big Box 6 månader
Bulk vinter 3 månader
Bulk sommar 2 månader

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

11,4 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,84 EWpa
Smältbart råprotein 87 gr/kg
Råprotein 11 %
Råfett 5,5 %
Växttråd 9,5 %
Råaska 7,5 %
Socker 7,5 %
Stärkelse 30 %
Omega-3 9 g
Omega-6 23 g

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1 %
Magnesium 0,5 %
Koppar 65 mg
Järn 120 mg
Zink 260 mg
Mangan 165 mg
Selen 0,8 mg
Jod 1 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 15.000 IE
Vitamin D3 2.500 IE
Vitamin E 355 mg
Vitamin K3 3,5 mg
Vitamin B1 38 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 190 mcg
Pantotensyra 21 mg
Folin 8 mg
Niacin 30 mg
D-Biotin 525 mcg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Medelhårt arbete 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Hårt arbete 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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