
Pavo Triple P
Pavo Power Performance muesli voor snel beschikbare energie

A
an

vu
lle

nd
 d

ie
rv

oe
de

r 
vo

or
 p

aa
rd

en
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Deze heerlijke muesli geeft direct merkbare energie en explosieve kracht, speciaal
voor paarden die explosief moeten presteren. Door het poffen van de granen zijn de
voedingsstoffen maximaal opneembaar. Ze kunnen snel en efficiënt door het
lichaam gebruikt worden. Daarnaast is het voer zeer smakelijk en hierdoor
uitermate geschikt voor moeilijke eters op concours.

Update Dec 2014: De soya-bonen zijn vervangen door soya-vlokken. De
voedingswaarde is gelijk maar vlokken zijn smakelijker en worden beter gegeten
door paarden.

Themapagina Sportvoeding
 
Bekijk hier de sportfolder >>

Belangrijke eigenschappen

veel en snel beschikbare energie
zeer smakelijk, ook voor moeilijke
eters
vitaminen- en mineralen- en
sporenelementen samenstelling voor
sportpaarden
gemaakt van gepofte granen dus licht
verteerbaar en maximaal opneembaar
wordt ook in stressvolle situaties goed
opgenomen

Toepassing

Zeer geschikt voor paarden die:

explosief moeten presteren in
bijvoorbeeld de springsport en draf- en
rensport moeilijk eten, bijvoorbeeld op
concours of onderweg

Voervoorschrift

Gemiddeld advies bij middelzware
arbeid: 450 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag.
Maximaal voeradvies 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 Triple P bevat
circa 0,9 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Gepofte Gerst
Gepunte haver
Luzerne
Zwarte haver
Tarwegries
Gepofte Mais
Rietmelasse
Getoaste sojabonen vlokken
Tarwe
Sojaolie
Maïskiemolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 15 kg
Zakgoed 3 kg
Big Box 450 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 Mnt

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,92 Units/ kg
Energie (DE) 13,4 MJ/kg
Energie (ME) 11 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 9 %
Ruw eiwit 11,5 %
Ruw vet 5 %
Ruwe celstof 10 %
Ruw as 8,5 %
Suiker 4,5 %
Zetmeel 33 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,6 %
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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