Pavo ReHydrate
Sportdryck för hästar

Pavo ReHydrate
Hästar som har tränats hårt och/eller svettas mycket förlorar inte bara vätska, de förlorar
också kroppsmineraler – elektrolyter – såsom natrium, klorid och kalium. När dessa ämnen
inte fylls på i rätt tid så kan hästen bli uttorkad och drabbas av en negativ elektrolytbalans
vilket leder till brist på energi och arbetslust, hästen blir hängig. Pavo ReHydrate är den
perfekta sportdrycken för hästar, den säkerställer intaget av elektrolyter, vätska och energi
vilket gör att din häst kommer att återhämta sig snabbare efter ansträngning.

Sportdryck med elektrolyter och glukos
Kombinationen av att Pavo ReHydrate är i flytande form men också innehåller en kombination
av både elektrolyter och glukos gör att denna produkt är den bästa sportdrycken för att hjälpa
din häst att återhämta sig efter hård träning eller mycket svettning. Den snabba påfyllningen
av elektrolyter säkerställer att vätska- och elektrolytbalansen återställs. Denna balans är
nödvändig för att de normala kroppsfunktionerna ska fungera korrekt, såsom reglering av
kroppstemperatur och cirkulation.
Glukosen i Pavo ReHydrate ger en energiboost och säkerställer en god upptagning av
elektrolyterna.
En balanserad glukosnivå stimulerar dessutom upptaget av vätska och elektrolyter och din
häst kommer därför att kunna omvandla energin snabbare. Att ge din häst Pavo ReHydrate
kommer att stimulera den naturliga törstmekanismen vilket gör att de nödvändiga
kroppsvätskorna kommer att fyllas på igen.

Olika sätt att ge Pavo ReHydrate till din häst
Du kan ge din häst Pavo ReHydrate på flera olika sätt, beroende på vad din häst tycker om
och hur snabbt du önskar få effekt av produkten. Du kan lösa upp produkten i dricksvatten
eller lägga den i hästens foder. Du kan också spruta lösningen i din hästs mun.
1. Lösa upp den i dricksvattnet (blanda)
2. Blanda i fodret
3. Spruta direkt in i hästens mun
Man kan lösa Pavo ReHydrate i dricksvattnet, blanda det i maten eller spruta det direkt in i
hästens mun.
Se till att din häst alltid har tillgång till färskt, svalt och rent dricksvatten.
För uthållighetsridning, ge 60–80 ml i hästens mun, under ridning eller på check points,
genom att spruta långt in i munnen. Erbjud färskt vatten omedelbart.
Under transport/hetta eller långdistanstransportering: spruta 40-60 ml långt in i
munnen på hästen kombinerat med färskt dricksvatten 30-60 minuter innan transport.
Om nödvändigt, upprepa varannan/var tredje timma efter ankomst.

Stimulan - NL 07981
Kompletteringsfoder för hästar

1 liter av Pavo ReHydrate innehåller 16 doser för en medelhäst.

Pavo ReHydrate
Sportdryck för hästar

Viktiga egenskaper
Sportdryck för snabb återhämtning efter
hård ansträngning
Omedelbar ersättning av elektrolyter,
vätska och energi
Innehåller glukos
Stimulerar intaget av vatten och
vätskeförlust
Väldigt välsmakande
Tryckflaska för exakt dosering

Användning
För sporthästar efter träning eller hård
ansträngning
Efter förlust av elektrolyter orsakad av
svettning
Före, under och efter tranportering
För hästar som visar symtom på uttorkning

Foderråd
Man kan lösa Pavo ReHydrate i dricksvattnet,
blanda det i maten eller spruta det direkt in i
hästens mun.
Se till att din häst alltid har tillgång till färskt,
svalt och rent dricksvatten.
Doseringstabell:
De rekommenderade doserna är för en 600
kg häst, ge halva dosen till en ponny.
Träningsintensi Spruta direkt in Lös i
tet
i hästens mun dricksvatten
Lätt arbete
40 ml efter
40 ml i 2 liter
(0-30 min.)
träning
vatten
Medelhårt
60 ml efter
60 ml i 2 liter
arbete (30-60 träning
vatten
min.)
Hård träning 80 ml efter
80 ml i 2 liter
träning
vatten
Mycket
80 ml efter
80 ml i 2 liter
svettning och träning
vatten
uttorkning
(uthållighetsrid
ning såsom
distansridning
och fälttävlan)
Specialdosering:
För uthållighetsridning, ge 60–80 ml i
hästens mun, under ridning eller på check
points, genom att spruta långt in i munnen.
Erbjud färskt vatten omedelbart.
Under transport/hetta eller
långdistanstransportering: spruta 40-60 ml
långt in i munnen på hästen kombinerat
med färskt dricksvatten 30-60 minuter
innan transport. Om nödvändigt, upprepa
varannan/var tredje timma efter ankomst.
1 liter av Pavo ReHydrate innehåller 16 doser
för en medelhäst.

Innehåller
Glukos (dextrosmonohydrat)
Natriumklorid
Kaliumklorid
Magnesiumsulfat
Trisodiumfosfat
Foderrådgivning
Se manualen
Vatten bör alltid finnas tillgänligt
Kompensation för elektrolytförlust vid kraftig
svettning (Användning: 1 - 3 dagar)
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Tillskottsprodukter per kg /
Tekniska tillsatser
Citronsyra (E330)
30.000 mg
Kaliumsorbat (E202) 2.000 mg
Sensoriska tillsatser: Aromatiska ämnen
Äppledoft II
12.000 mg
Karamell (E150C)
9.000 mg
Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt . Återförslut efter
användning

Näringsämnen
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Socker
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Natrium
Kalium
Klorid

0,2 %
1,1 %
0,0 %
38,9 %
19,0 %
0,0 %
0,61 %
0,36 %
3,26 %
2,6 %
5,3 %
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Innehållsförteckning

