
Pavo SportsFit
Sportmuesli voor elke discipline
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Deze non-heating sportmuesli is bedoeld voor paarden die kracht nodig hebben
maar die wel beheersbaar moeten blijven.

De ideale energiebron voor een sportpaard is een combinatie van zetmeel en oliën.
Zetmeel als snelle energie voor extra 'power' waarbij vitamine E gecombineerd met
selenium zorgt voor snelle afvoer van melkzuren. Olie als schone energiebron die
geen afvalstoffen zoals melkzuren oplevert. Olie als efficiënte energiebron voor het
langer volhouden van de prestatie.

De energie in SportsFit is afkomstig uit zetmeel en een mengsel van sojaolie en
lijnzaadolie  waardoor het rijk is aan plantaardige omega 3- en 6-vetzuren. Dit
zijn essentiele vetzuren. Omega 3- en 6-vetzuren  zijn als energiebron uitermate
geschikt voor langdurige en zware arbeid. Uit onderzoek blijkt dat omega3- en 6-
vetzuren bijdragen aan een prachtige vacht. En omega 3 bevordert het (natuurlijk)
afweersysteem van de lichaamscellen

Getoaste sojabonen hebben een hoog gehalte aan lysine, methionine en threonine,
dit zijn essentiële aminozuren en de bouwstenen van eiwitten. Eiwitten zijn
belangrijk voor de opbouw en behoud van een goede conditie van de spieren.

Themapagina Sportvoeding

Bekijk hier de sportfolder >> 

Belangrijke eigenschappen

hoge vitaminering (maar liefst 400 mg
Vit E per kg voer!!)

magnesium (belangrijk om paarden
controleerbaar en ontspannen te
houden)

met sojabonen vlokken voor een
uitstekende eiwitkwaliteit

Toepassing

Zeer geschikt voor:

duurdisciplines als dressuur, eventing,
mennen en endurance op basisniveau
paarden die kracht nodig hebben en
toch beheersbaar moeten blijven

Voervoorschrift

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

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep SportsFit
bevat circa 0,7 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Gepofte Gerst
Luzerne
Tarwegries
Gepunte haver
Zwarte haver
Sojahullen
Sojaolie
Tarwe
Rietmelasse
Gepofte Mais
Getoaste sojabonen vlokken
Geextrudeerd Lijnzaad
Erwtenvlokken
Maïs
Zonnebloemzaadschroot
Maïskiemolie
Cichoreipulp
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 15 kg
Zakgoed 3 kg
Big Box 450 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Big Box 3 mth

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 1,0 Units/kg
Energie (DE) 14,4 MJ/kg
Energie (ME) 12,0 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 10 %
Ruw eiwit 12 %
Ruw vet 9 %
Ruwe celstof 11 %
Ruw as 8 %
Suiker 4,5 %
Zetmeel 27,5 %
Lysine 5,1 g
Methionine 1,8 g
Omega 3 8,5 g
Omega 6 38,5 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1 %
Magnesium 0,6 %
Koper 45 mg
IJzer 100 mg
Zink 160 mg
Mangaan 90 mg
Selenium 0,45 mg
Jodium 0,5 mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 400 IE
Vitamine B1 20 mg
Vitamine B2 20 mg
Vitamine B6 12 mg
Vitamine B12 200 mcg
Vitamine C 500 mg
Choline 500 mg
D-Biotine 300 mcg
Foliumzuur 8 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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