
Pavo TopSport
Proteinrik müslitopping för sporthästar
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Pavo TopSport är framtagen i samarbete med de bästa veterinärerna och
toppryttarna. Pavo TopSport är en müslitopping för hästar som presterar på elitnivå
och för hästar som inte har tillgång till bra bete eller har ett grovfoder av låg kvalitet.
Pavo TopSport tillför hela 20% protein för maximal muskelutveckling och olja för
mer energi och uthållighet.

Den höga halten av lättsmält protein i TopSport innehåller aminosyrorna lysin,
treonin och metionin som är nödvändiga för att hästen ska kunna bygga och
underhålla muskler. Ett oljeinnehåll på 18% ger din häst extra energi med långsam
frisättning och ser till att hålla din hästs päls i toppskick. Naturligtvis innehåller Pavo
TopSport vitaminer och mineraler av bästa kvalitet för att stötta din sporthäst. 

Ryttare som har testat Pavo TopSport säger: “Min häst ser fantastisk ut, har fått
mycket bättre uthållighet och en otrolig muskelutveckling”

Viktigt! Denna produkt är lämplig för hästar i hårt arbete och för hästar som inte har
tillgång till bete eller som inte tillräckligt bra grovfoder. Kontakta oss gärna för
foderrådgivning! 

Viktiga egenskaper

• Mycket hög innehåll av nödvändiga
aminosyror
• Stödjer muskeluppbyggnad och vård
av muskler
• Ger en häst som ser fantastisk ut och
är full av kraft

Användning

För sporthästar
Från medelsvår nivå
För att stötta muskelutveckling 
För hästar som kräver mer uthållig
energi
För att komplettera ett grovfoder av
sämre kvalitet

Foderråd

Byt ut 1 kg av ditt nuvarande kraftfoder
med 1 kg Pavo TopSport. 

Rekommenderad giva som
komplement till grovfoder och
kraftfoder: 170 gram per 100kg
kroppsvikt per dag.
Maximal giva: 250 gram per 100kg
kroppsvikt per dag.

Rekommenderad giva av Pavo TopSport
beror på tillgång och kvalitet på
grovfoder och mängden träning.
För ytterligare rekommendationer
vänligen kontakta Pavo kundservice.

Pavo foderskopa

En Pavo foderskopa med Pavo
TopSport innehåller ungefär 1 kg.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Rostade sojabönor, flingor
Linfrö
Majs
Solrosfrön, extraherade
Dinkel
Vetekli
Soja (böna) pressad, rostad
Lusern
Vetekli
Korn
Rörsockermelass
Torkad cikoriapressmassa
Sojaolja (GMO-fri)
Magnesiumoxid
Natriumklorid
Kalciumkarbonat
Linfröolja

Förpackning
Säck 15 kg

Hållbarhet
Säck 6 månader

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

12.9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,95 EWpa
Energi (ME) 11,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 172 gr/kg
Råprotein 21,5 %
Råfett 17,5 %
Växttråd 7,5 %
Råaska 8,5 %
Socker 6 %
Stärkelse 16 %
Lysin 10,8 g
Metionin 3,4 g
Treonin 7,7 g

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,7 %
Koppar 66 mg
Järn 121 mg
Zink 262 mg
Mangan 167 mg
Kobolt 0,51 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 355 mg
Vitamin K3 3,5 mg
Vitamin B1 38 mg
Vitamin B2 16 mg
Vitamin B6 10 mg
Pantotensyra 21 mg
Kolin 510 mg
Folin 8 mg
Niacin 30 mg
D-Biotin 530 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 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Hårt arbete 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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