Pavo E'lyte
Elektrolyter för tävlingshästar

När en häst svettas förlorar den inte bara vätska, utan också kroppsmineraler som
natrium, kalium, klor, kalcium och magnesium. Dessa substanser kallas för
elektrolyter och spelar en avgörande roll för musklernas metabolism. Om förlorade
elektrolyter inte återförs till musklerna så kommer uthålligheten att försämras. Vid
kraftig brist kan uttorkning och kolik uppstå. Om en häst inte klarar av att utföra en
särskild uppgift på grund av kraftlöshet, eller känns håglös så kan det bli nödvändigt
att fylla på med elektrolyter.
Pavo E´lyte: komplett elektrolyttillskott
Pavo E´lyte är ett elektrolyttillskott som innehåller alla nödvändiga kroppsmineraler i
rätt förhållande till varandra då förhållandena är särskilt viktiga för korrekt påfyllning.
Pavo E´lyte innehåller extra magnesium, eftersom hästar förlorar även denna
mineral när den svettas. Vikten av magnesium i kroppsprocessen ska inte
underskattas. Många andra elektrolyter innehåller inget magnesium, eller bara
lite av denna substans. Pavo E'lyte innehåller inte vete, och är därför lämplig även
för glutenkänsliga hästar.
Påfyllnad av elektrolyter sommar och vintertid
En häst svettas inte bara på sommaren när det är varmt. Vintertid, efter högintensiv träning eller tävling, kan det också vara nödvändigt att fylla på elektrolyter.
När hästarna är rakade, vilket gör att svetten torkar snabbare, kan det verka som att
de inte svettats så mycket men försäkra dig om att dessa hästar får i sig tillräckligt
med elektrolyter. Håglöshet är ett tydligt tecken på uttorkning.
FODERRÅD PAVO E´LYTE
Hästar behöver ofta vänja sig vid smaken av elektrolyter. Börja med en liten dos
och öka den sakta eller blanda Pavo E´lyte i maten. För svårfodrade hästar, blanda
i lite äppelmos eller äppeljuice i maten, det kan hjälpa alternativt använd en munspruta fylld med äppelmos och elektrolyter.
Säljs i 3 kilos spann med återförseglingslock.

Påfyllning av kroppsmineraler efter
svettning
För optimal uthållighet och ork
För högintensiva sportprestationer
Innehåller natrium, kalium och klor i
korrekt förhållande

Användning

Foderråd

För fritids- och tävlingshästar som
Ge Pavo E´lyte två till tre dagar före
svettas, passar för alla kategorier häst tävling eller träning, så hästen kan bygga
upp en reserv. Vid lättare träning, räcker
100 gram per dag. Vid hög-intensiv
träning eller varmt väder, ge 200 gram
per dag.
Lätt träning:
Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca.300 kg): 50 gram/dag
Hög-intensiv träning/tävling eller
vid varmt väder:
Häst (ca.600 kg): 200 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 100
gram/dag
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Viktiga egenskaper

Pavo E'lyte
Elektrolyter för tävlingshästar

Innehållsförteckning
Innehåller
Lusern
Natriumklorid
Rågklifoder
Magnesiumacetate
Glukos
Kaliumklorid
Linfröolja
Natriumcitrat
Förpackning
Hink

3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

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

2,8 MJ/kg

Vitaminer (per kg)
Vitamin C
4.000 mg

0,22 EWpa
2,4 MJ/kg
46 gr/kg
6,7 %
3%
10,3 %
35,7 %
11%
3,3 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium
0,6 %
Fosfor
0,3 %
Magnesium
1.2 %
Natrium
10,1 %
Kalium
4,1 %
Foderrådgivning

18 månader
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Hållbarhet
Hållbarhet
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