
Pavo Eplus
Voor meer uithoudingsvermogen
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Bij lichamelijke inspanning kunnen spieren verzuren door ophoping van
afvalstoffen. Om dit proces tegen te gaan kun je vóórdat de schade ontstaat Pavo
Eplus gebruiken. De krachtige anti-oxidanten in Pavo Eplus helpen het paard om
afvalstoffen in de spieren te neutraliseren. Extra magnesium is goed voor de
spiercoördinatie. Jouw paard beweegt zichtbaar soepeler en kan inspanning
gemakkelijker volhouden. Pavo Eplus dient vóór en tijdens intensieve trainings- of
wedstrijddagen gegeven te worden.

Themapagina Sportvoeding

Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo

Belangrijke eigenschappen

Soepel houden van spieren
Bij duurprestaties
Vóór en tijdens intensieve trainings- of
wedstrijddagen

Toepassing

Vóór en tijdens intensieve trainingen
of wedstrijden
Bij zware lichamelijke inspanningen
Sportpaarden; dressuur, eventing,
endurance, mennen
Paarden die gevoelig zijn voor
spierbevangenheid

Voervoorschrift

Voeradvies

Paard (ca. 600 kg): 100 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 50 g per dag.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 42 %
Tarwevoerbloem
MagnesiumFosfaat
Dextrose
Maïskiemolie

Verpakking
Zakgoed 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,6 Units/kg
Energie (DE) 8,6 MJ/kg
Energie (ME) 7,1 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 9 %
Ruw eiwit 12 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 12 %
Ruw as 24 %
Suiker 3 %
Zetmeel 13 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,3 %
Fosfor 2,7 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 3,5 %
Selenium 4 mg
Chloride 14,0 %

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine E 24.000 IE
Vitamine C 14.000 mg
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