
Pavo TopSport
De nieuwe muesli topping voor sportpaarden
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Gebaseerd op onderzoek, ontwikkeld met de beste dierenartsen en door
topsporters getest! Pavo TopSport is de muesli- topping voor hard werkende
sportpaarden.

Balanceer je rantsoen uit met maar liefst 20% goed verteerbare eiwitten voor
maximale spierondersteuning en 18% olie/vet voor energie en maximaal vermogen.
En natuurlijk met de juiste vitaminen en mineralen voor jouw atleet. 

Resultaat volgens de testers:  “Mijn paarden zien er fantastisch uit, hebben volop
vermogen en zeer goede spierontwikkeling.“

Belangrijke eigenschappen

•    zeer hoog aandeel essentiële
aminozuren
•    ter ondersteuning van
spieropbouw en spierverzorging
•    voor een fantastisch uitziend paard
met volop vermogen

Toepassing

Voor alle (top)sportpaarden vanaf
klasse M
Paarden die niet in de wei komen
en matig ruwvoer krijgen

Voervoorschrift

Vervang 1 kg van je huidige krachtvoer
voor 1 kg Pavo Topsport.

Normaal als aanvulling op ruwvoer en
krachtvoer: 170 gram / 100 kg gewicht.
Pavo TopSport mag tot max. 250 gram
per 100 kg gewicht per dag gevoerd
worden.

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep TopSport
bevat circa. 1 kg.
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Productspecificaties
Samenstelling
Getoaste sojabonen vlokken
Lijnzaad
Maïs
Tarwegries
Luzerne
Zonnebloemzaadschroot
Cichoreipulp
Sojaolie
Natriumchloride
Rietmelasse
Tarwe
Maïskiemolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 1,00 Units/kg
Energie (DE) 14,4 MJ/kg
Energie (ME) 12,0 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 16,8 %
Ruw eiwit 20 %
Ruw vet 18 %
Ruwe celstof 7,5 %
Ruw as 8,9 %
Suiker 5 %
Zetmeel 16,5 %
Lysine 9,8 g
Methionine 3,1 g
Threonine 7,5 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,7 %
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 750 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 0,3 kg 0,7 kg 0,7 kg

Zware arbeid 0,5 kg 1,0 kg 1,0 kg
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