
Pavo EnergyControl
Topsportvoer voor duurprestaties
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Pavo EnergyControl is absolute topkwaliteit! Pavo EnergyControl heeft een
hoge energiewaarde. Speciaal bedoeld voor paarden die zware proeven met glans
moeten kunnen volbrengen. Pavo EnergyControl verzorgt zwaarbelaste spieren en
maakt ze soepel. Uw paard glanst en ziet er mooi en gezond uit en blijft
controleerbaar met voldoende energie.

Themapagina Sportvoeding  

Bekijk hier de sportfolder >>

 

Belangrijke eigenschappen

hoge energiewaarde met essentiële
oliën voor duurprestaties
met langzaam vrijkomende energie
voor meer uithoudingsvermogen
extra vitamine E voor soepele spieren
met krachtige anti-oxidanten voor
verzorging van de spieren
vertraagt melkzuurvorming in de
spieren bij sport en training

Toepassing

Zeer geschikt voor paarden die

zwaar werk verrichten en veel
uithoudingsvermogen nodig hebben,
bijvoorbeeld in de dressuur, eventing
en endurance op hoog niveau
meer body mogen hebben

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 Energycontrol
bevat circa 1,2 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Gerst
Tarwe
Tarwegries
Sojahullen
Rietmelasse
Raapzaadschroot
Haver
Maïs
Lijnzaad
Sojaolie
Vitaminen - mineralen

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

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 1,02 Units/kg
Energie (DE) 14,7 MJ/kg
Energie (ME) 12,2 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 8,5 %
Ruw eiwit 11,5 %
Ruw vet 6 %
Ruwe celstof 9 %
Ruw as 8 %
Suiker 6 %
Zetmeel 29 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1 %
Magnesium 0,5 %
Koper 50 mg
IJzer 110 mg
Zink 175 mg
Mangaan 100 mg
Selenium 0,55 mg
Jodium 1,1 mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 16.500 IE
Vitamine D3 2.750 IE
Vitamine E 440 IE
Vitamine B1 18 mg
Vitamine B2 18 mg
Vitamine B6 11 mg
Vitamine B12 200 mcg
Choline 500 mg
D-Biotine 330 mcg
Foliumzuur 9 mg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

Medium arbeid 0,9 kg 1,8 kg 2,7 kg

Zware arbeid 1,2 kg 2,4 kg 3,6 kg
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