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Pavo InShape är en del av Pavo InShape Program:  det
kompletta viktminskningsprogrammet för hästar

Visste du att ungefär 55 % av alla fritidshästar är överviktiga? Det kanske inte
verkar så farligt men det finns en mängd hälsorisker kopplade till övervikt, som
exempelvis ökade risker för allvarlig kolik, insulinresistens och fång. Hög tid att göra
något åt det alltså! Vårt Pavo InShape Program är framtaget för att hjälpa hästar
och ponnyer med övervikt att gå ned i vikt på ett hälsosamt och ansvarsfullt sätt.
Detta viktminskningsprogram har tagits fram av experter och omfattar tre delar:
hantering, motion och kost. Endast om dessa delar kombineras kan du uppnå ett
optimalt resultat.

Förebygg muskelförtvining under viktminskningen

Utfodring är en av de tre delarna inom Pavo InShape Program. När du hjälper din
häst att gå ned i vikt är det – precis som för människor – viktigt att förebygga att
musklerna bryts ned. Genom att din häst rör sig mer, får även musklerna jobba
mera. Extra proteiner behövs då för att hjälpa musklerna att återhämta sig efter
arbetet och för att förebygga att muskelmassan bryts ned och används som
alternativ energikälla. Du kan jämföra det med hur vi människor gör en proteinshake
om vi (plötsligt) börjar träna mera. Din häst klarar sig med Pavo InShape som
tillskott till grovfodret.

Pavo InShape: optimal fodersupport i Pavo InShape Program

Pavo InShape är en helt vitaminiserad müsli med naturliga antioxidanter som har
tagits fram särskilt för att stötta hästar optimalt under viktminskning. Förutom
protein av en unikt hög kvalitet (metionin) som stöttar fettförbränningen så
innehåller Pavo InShape dessutom en extra stor mängd protein som hjälper
musklerna att återhämta sig efter arbetet och som förebygger att musklerna bryts
ned. Dessutom får din häst med Pavo InShape alla de vitaminer, mineraler och
spårämnen som hästen behöver dagligen och det är fritt från spannmål. Det gör att
socker-, stärkelse- och energimängden är mycket låg. I kampen mot kilona är det
nämligen viktigt att hästen inte får in någon extra energi och den låga socker-och
stärkelsehalten stöttar hästar med en rubbad sockermetabolism (som ofta
förorsakats av övervikt).

Pavo InShape är en del av Pavo InShape Program och i kombination med rätt
träning och hantering leder det till en optimal vikt och därmed till att din hästs hälsa
förbättras!

Ladda ner Pavo InShape Program gratis och börja redan idag!
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern 40.5 %
Soja (böna) pressad,
rostad

26 %

Gräs 10 %
Timothee 7.8 %
Morotsflingor 3 %
Potatisprotein 3 %
Ärtflingor 2 %
Linfröolja 2 %
Halm 1.5 %
Rörsockermelass 1.2 %
Natriumklorid
Kalciumkarbonat
Magnesiumoxid
Citrusmassa

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,01 %
Fosfor 0,32 %
Natrium 0,45 %
Kalium 2,22 %
Magnesium 0,15 %
Koppar 90 mg
Zink 280 mg
Mangan 420 mg
Selen 1,1 mg
Jod 3,4 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Hållbarhet
månader 6

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

9.5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.65
Energi (ME) 8,1 MJ/kg
Råprotein 23,5 %
Råfett 4,1 %
Växttråd 19,4 %
Råaska 9,2 %
Socker 4,7 %
Stärkelse 3,5 %
Lysin 1,3 %
Metionin 1,1 %

Foderrådgivning
150g per 100 kg kroppsvikt per dag

Förpackning
Säck 15 kg

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 2.800 IE
Vitamin D3 3.920 IE
Vitamin E 672 mg
Vitamin B1 45 mg
Vitamin B2 45 mg
Vitamin B6 28 mg
Vitamin C 560 mg
Pantotensyra 45 mg
Folin 25 mg
Niacinamide 118 mg
D-Biotin 2.240 mcg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning
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