
Pavo Eplus
Voor soepele spieren
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Voelt jouw paard na een inspanning stijf aan of merk je dat hij last heeft van
spierpijn? Als afvalstoffen in de spieren ophopen, kan het verstandig zijn om de
afbraak en afvoer hiervan te stimuleren.

Pavo Eplus: voorkom stijve spieren bij je paard

Pavo Eplus bevat de natuurlijke CellProtect antioxidanten, die helpen bij de
neutralisatie van afvalstoffen in de spieren. Daarnaast zit er vitamine C en vitamine
E in. Veel spiersupplementen bevatten een synthetische vitamine E variant, die
afkomstig is uit de olie-industrie. Voor Pavo Eplus is echter een natuurlijke vitamine
E gebruikt uit plantaardig materiaal, die voor paarden beter opneembaar is.
Onderzoek heeft uitgewezen dat sportpaarden een hoge behoefte hebben aan
vitamine E, voor de afvoer van afvalstoffen uit de spieren. Dit kan oplopen tot wel
2000 eenheden per dag, een gehalte dat zo hoog is, dat je het niet kunt aanvullen
met krachtvoer alleen.

Selenium in Pavo Eplus

Daarnaast is ook het sporenelement selenium toegevoegd, omdat de jarenlange
ruwvoeranalyse die Pavo uitvoert in heel Europa uitwijst dat het gehalte aan dit
micro-mineraal in ruwvoer erg laag is. Paarden krijgen daar vaak te weinig van
binnen. Selenium en vitamine E stimuleren en activeren samen hetzelfde
belangrijkste enzym dat vrije radicalen neutraliseert. Er zit geen tarwe in dit product,
dus het is glutenvrij.

Verkrijgbaar in een goed afsluitbare emmer van drie kilo.

Belangrijke eigenschappen

Voor het soepel houden van spieren
Helpt verzuurde spieren na intensieve
training voorkomen
Werkt preventief bij spierstijfheid
Met natuurlijke vitamine E, selenium
en magnesium
Voor een goede spiercoördinatie bij
duurprestaties

Toepassing

Bij zware lichamelijke inspanningen
Voor paarden die extra Vitamine E
en/of selenium nodig hebben
Bij duurprestaties
Voer Eplus vóór en tijdens intensieve
trainingen of wedstrijden

Voervoorschrift

Pavo Eplus is voor paarden die gevoelig
zijn voor spierverzuring of die vaak stijf
zijn na een inspanning. Het werkt
preventief. Geef paarden in het
wedstrijdseizoen 100 gram per dag door
het voer.

Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
Calciumcarbonaat
MagnesiumFosfaat
Magnesiumacetaat
Magnesiumoxide
Sojaschroot, getoast
Soja olie (GMO vrij)
Citrus pulp
Dextrose
CellProtect

Verpakking
Emmer 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 8.6 MJ/kg
Energie (EWpa) 0.69 EWpa
Energie (ME) 7,3 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 72 gr/kg
Ruw eiwit 14,9 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 13,4 %
Ruw as 23,7 %
Suiker 0,0 %
Zetmeel 0,0 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 2,2 %
Fosfor 2,6 %
Natrium 0,5 %
Magnesium 6,0 %

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 maanden

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine E 12.000 IE
Vitamine C 11.000 mg

(deels) natuurlijke vitamine E
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