
Pavo Triple P
Sportmüsli för explosiv energi
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Denna läckra müsli ger snabbt hästen energi och är därför idealisk för hästar som
måste utföra explosiva prestationer såsom hopphästar eller galopp/travhästar. Pavo
Triple P innehåller expanderat spannmål vilket gör näringsämnena lättupptagliga
och går snabbt för hästen att omsätta till energi. Triple P är också mycket
välsmakande och passar därför bra för hästar som är kinkiga i maten.

Viktiga egenskaper

En smakrik energikick för tävling
Ger hästen mycket energi som kan
användas direkt
Vitaminer, mineraler och spårämnen
anpassade för tävlingshästar
Tillverkat av expanderat spannmål
vilket gör det lättsmält
Tas enkelt upp av kroppen, även i
stressade situationer

Användning

Hästar som skall utföra explosiva
prestationer
För kräsna hästar, som till exempel
inte vill äta under tävling eller resa

Foderråd

Rekommenderad giva för hästar i
medium till hårt arbete: 450 gram per
100 kg kroppsvikt per dag
Maximal giva vid hårt arbete: 600
gram per 100 kg kroppsvikt per dag

Rekommenderad giva av Pavo Triple
P beror på tillgång och kvalitet på
grovfoder och mängden träning.

Pavo foderskopa

1 full Pavo foderskopa med Pavo
Triple P innehåller ca. 0,9 kg
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Havre
Poppat korn
Lusern
Poppad majs
Rörsockermelass
Dinkel
Vetekli
Soja (böna) pressad, rostad
Rostade sojabönor, flingor
Rostade solrosfrön
Korn
Sojaolja (GMO-fri)
Kalciumkarbonat
Natriumklorid
Magnesiumoxid

Förpackning
Säck 15 kg

Hållbarhet
Säck 6 månader

Näringsämnen
Energia (EWpa) 0,92 EWpa
Smältbar energi
(DE)

11,5 MJ/kg

Energi (ME) 9,8 MJ/kg
Smältbart råprotein 90 gr/kg
Råprotein 13,9 %
Råfett 5,5 %
Växttråd 10,3 %
Råaska 4,6 %
Socker 5 %
Stärkelse 30,5 %
Lysin 6,0 g
Metionin 2,2 g

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,60 %
Fosfor 0,34 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1,02 %
Magnesium 0,65 %
Koppar 65 mg
Järn 120 mg
Zink 260 mg
Mangan 165 mg
Selen 0,61 mg
Jod 1 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 15.150 IE
Vitamin D3 2.525 IE
Vitamin E 358 mg
Vitamin K3 3,5 mg
Vitamin B1 38 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Pantotensyra 21 mg
Folin 8 mg
Niacin 30 mg
D-Biotin 560 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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