
Pavo AllSports
Hét sportvoer voor elke discipline
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Succes is afhankelijk van aanleg, karakter, training, management én een bewuste
keuze voor gezonde voeding. Pavo AllSports helpt om je paard in een gezonde
sportconditie te brengen en te houden. Verschillende energiebronnen als granen
(zetmeel) en oliehoudende zaden zorgen voor de juiste balans tussen snelle en
langzame energie. De granen zijn maximaal ontsloten door expanderen en
daardoor zeer goed te verteren. Belangrijke bouwstoffen voor sportpaarden als
magnesium, natuurlijke vitamine E en selenium zijn extra toegevoegd in dit product.
Je paard is soepeler en heeft een groter uithoudingsvermogen.

Themapagina Sportvoeding
  
Bekijk hier de sportfolder >>

Belangrijke eigenschappen

energierijke sportbrok met omega-3 &
6 vetzuren
extra magnesium voor verzorging van
spieren en gewrichten
toegevoegd lijnzaad voor extra glans
maximaal ontsloten granen voor een
optimale vertering

 

Toepassing

Zeer geschikt voor alle sportpaarden in
alle disciplines

Voervoorschrift

Gemiddeld advies bij middelzware
arbeid: 450 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag.
Maximaal advies bij zware arbeid: 600
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid.

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Allsports
bevat circa 1,3 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwe
Gerst
Tarwegries
Haver
Rietmelasse
Luzerne
Sojahullen
Maïs
Lijnzaad
Havergries
Sojaolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Big Box 725 kg
Bulkgoed > 2.000 kg

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,91 Units/kg
Energie (DE) 13,1 MJ/kg
Energie (ME) 10,8 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 7,5 %
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 4 %
Ruwe celstof 10 %
Ruw as 8 %
Suiker 6 %
Zetmeel 30 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1,1 %
Magnesium 0,5 %
Koper 45 mg
IJzer 100 mg
Zink 160 mg
Mangaan 90 mg
Selenium 0,5 mg
Jodium 1 mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 400 IE
Vitamine B1 16 mg
Vitamine B2 16 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 175 mcg
Choline 350 mg
D-Biotine 300 mcg
Foliumzuur 8 mg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Big Box 6 mth
Bulkgoed winter 3 mth
Bulkgoed zomer 2 mth

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

    

Medium arbeid 0,9 kg /
dag

1,8 kg /
dag

2,7 kg /
dag

Zware arbeid 1,2 kg /
dag

2,4 kg /
dag

3,6 kg /
dag
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