Pavo E'lyte
elektrolytenmix voor sportpaarden

Wanneer je paard sterk zweet verliest het met het vocht het ook belangrijke
lichaamszouten als Calcium, Natrium, Kalium en Chloride. Bij een tekort aan
elektrolyten kan je paard minder goed vocht vasthouden, vermindert de elasticiteit
van de huid en gaat het uithoudingsvermogen achteruit. Door Pavo E’lyte vóór
inspanning toe te dienen geef je het paard de kans een vocht- en
elektrolytenreserve op te bouwen. Er treedt minder snel een tekort aan
lichaamszouten op en na inspanning wordt melkzuur sneller uit de spieren
afgevoerd en is het ijzergehalte in het bloed snel weer op peil.
De receptuur van Pavo E’lyte is sinds juni 2016 aangepast. De kationen en
anionen balans is verhoogd door het natriumgehalte verder te verhogen door een
natriumbron toe te voegen die geen chloride bevat. Het verhogen van kationen en
anionen balans zorgt ervoor dat het paard goed presteert, het goed volhoud tijdens
de prestatie en ook weer snel herstelt na de prestatie of training.
Lees hier het wetenschappelijke onderzoek waarop het advies van Pavo E’lyte is
gebaseerd.
Lees hier een artikel over zout en elektrolyten.
Bekijk hier een de video over Pavo E'lyte.

Bij intensieve sportprestaties
Vanaf 20 graden Celsius
Bij sterk zweten

Toepassing
Sportpaarden die veel zweten, met
name bij eventing, endurance,
mennen, dressuur, springen, draf- en
rensport

Voervoorschrift
Voeradvies

Lichte arbeid zware arbeid Paard (ca.
600 kg) 100 g per dag 200 g per dag
Pony (ca. 300 kg) 50 g per dag 100 g per
da

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo E'lyte
elektrolytenmix voor sportpaarden

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
43 %
Natriumchloride
Natriumcitraat
Tarwevoerbloem
Magnesiumacetaat
Dextrose
6%
Kaliumchloride
Maïskiemolie
Verpakking
Zakgoed

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa)
0,45 Units/kg
Energie (DE)
6,5 MJ/kg
Energie (ME)
5,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 6 %
Ruw eiwit
8%
Ruw vet
1%
Ruwe celstof
14 %
Ruw as
32 %
Suiker
7%
Zetmeel
5%

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C
4.000 mg

3 kg

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

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
0,7 %
Fosfor
0,3 %
Natrium
15 %
Kalium
4%
Magnesium
1%
Chloride
14 %
Voedingsadvies

18 mth

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Houdbaarheid
Houdbaarheid
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