
Pavo Eplus
För smidiga muskler
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Är din häst stel efter arbete eller märker du att den är öm i musklerna? När
slaggprodukter bildas i musklerna, är det bra att stimulera nedbrytningen och
avsöndringen av dessa ämnen.

Pavo Eplus: förebygger stela muskler i din häst.

Pavo Eplus innehåller naturligt CellProtect antioxidanter som hjälper till med att
neutralisera slaggprodukterna i musklerna. Dessutom innehåller det vitamin C och
E. Många muskeltillskott innehåller ett syntetiskt vitamin E som utvinns från
oljeindustrin. Pavo Eplus innehåller i stället ett naturligt vitamin E utvunnet ur
vegetabilisk substans vilket hästar lättare tar upp. Forskning har visat att
tävlingshästar behöver en hög dos av vitamin E för att kunna bryta ner
slaggprodukter i musklerna.

Behovet kan öka till så mycket som 2000 enheter om dagen, en nivå som inte kan
fyllas på med enbart fodergivan.

Selen i Pavo Eplus

Dessutom är spårämnet selen tillagt eftersom grovfoder, som Pavo har analyserat
från hela Europa under många år, visar att grovfodret ofta innehåller en mycket låg
nivå av denna mikromineral. Intaget av selen är därför ofta för lågt. Kombinationen
av selen och vitamin E stimulerar och aktiverar samma viktiga enzym som
neutraliserar fria radikaler. Denna produkt innehåller inte vete och är alltså fri från
gluten. 

Säljs i 3 kg spann med förslutningslock.

Viktiga egenskaper

För att bibehålla muskelsmidighet
Förebygger försurning och
träningsvärk i muskler efter krävande
arbete
Förhindrar muskelstelhet
Innehåller naturligt vitamin E, selen
och magnesium
Främjar god muskelsamverkan 

Användning

Vid ansträngande fysisk träning
För hästar som behöver extra vitamin
E och /eller selen
För uthållighet
Ge Pavo Eplus innan och under
krävande arbete

Foderråd

Pavo Eplus är ämnat för hästar som är
känsliga för försurning i musklerna eller
hästar som ofta är stela efter arbete och
är en förebyggande behandling. Ge din
häst 100 gram/dag blandat i fodret under
tävlingssäsongen.

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 50 gram/dag



Pavo Eplus
För smidiga muskler
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Rågklifoder
Kalciumkarbonat
Magnesiumfosfat
Magnesiumacetate
Magnesiumoxid
Soja (böna) pressad, rostad
Sojaolja (GMO-fri)
Citrusmassa
Glukos
CellProtect

Förpackning
Hink 3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

8.6 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.69 EWpa
Energi (ME) 7,3 MJ/kg
Smältbart råprotein 72 gr/kg
Råprotein 14,9 %
Råfett 3 %
Växttråd 13,4 %
Råaska 23,7 %
Socker 0,0 %
Stärkelse 0,0 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 2,2 %
Fosfor 2,6 %
Natrium 0,5 %
Magnesium 6,0 %

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Vitaminer (per kg)
Vitamin E 12.000 IE
Vitamin C 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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