
Pavo Performance
Sportbrok voor het hoogste prestatieniveau
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Pavo Performance is speciaal ontwikkeld om sportpaarden maximaal
uithoudingsvermogen en een topfitte, glanzende uitstraling te geven. Zo
hebben paarden die op het hoogste niveau moeten presteren (energy level 3) o.a.
een verhoogde energie- en eiwitbehoefte. Door de unieke samenstelling van
deze sportbrok kunnen (top)sportpaarden hun energie voor langdurige
inspanning vooral uit gezonde vezels en vetten halen in plaats van uit suiker en
zetmeelrijke bronnen, zoals granen. Zo krijgt jouw topsporter alle bouwstoffen om 
optimaal te presteren, zónder het risico dat hij heet wordt!

Natuurlijke vitamine E

Wist je dat paarden niet oneindig synthetische vitamine E kunnen opnemen? Daar
zit een maximum aan waarna meer voeren geen zin meer heeft. Pavo Performance
bevat daarom deels natuurlijke vitamine E en natuurlijke antioxidanten die wél
100% opneembaar zijn en daarmee dus veel effectiever. Deze twee samen
ondersteunen de spieren van jouw sportpaard optimaal en helpen het lichaam om
de afvalstoffen sneller uit de spieren te verwijderen en zo spierpijn of –verzuring te
voorkomen.

Elektrolyten voor sneller herstel

Omdat sportpaarden niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door zweten als ze
hard werken, bevat Pavo Performance ook elektrolyten. Elektrolyten zijn
lichaamszouten, zoals natrium, chloride en kalium, die via zweet verloren gaan.
Deze voedingsstoffen zijn belangrijk om aan te vullen, want ze spelen een cruciale
rol in het herstel en het goed functioneren van de spieren.

Gezonde maag- en darmflora

De sportbrok Pavo Performance bevat goed verteerbare vezels uit gras en
bietenpulp. De toegevoegde prebiotica hebben veel gunstige eigenschappen die
een gezonde spijsvertering en stabiele darmflora ondersteunen.

Belangrijke eigenschappen

Hoge kwaliteit sportbrok
Maximaal uithoudingsvermogen
Hoogwaardige eiwitten voor de
spieren
Rijk aan magnesium en elektrolyten
Met natuurlijke vitamine E en
natuurlijke antioxidanten
Bevat goed verteerbare vezels
Met prebiotica voor een gezonde
maag-darmflora

Toepassing

Pavo Performance is geschikt voor:

Alle disciplines
Nerveuze en hete paarden en/of bij
stressvolle omstandigheden
Sportpaarden die zware tot zeer
zware arbeid verrichten (energy level
high)

Hoe intensief jij met je paard traint,
bepaalt mede de hoeveelheid energie
die je paard nodig heeft om het werk vol
te houden. Pavo Performance is geschikt
voor energy level high:

Energy level high: minimaal 3-4 dagen
per week, gemiddeld 30-60 minuten
per dag trainen. Intentsiteit bij een
training van 1 uur: 14 minuten stap,
23 minuten draf en 23 minuten galop
en/of springen.

Voervoorschrift

Dagelijks advies bij zware tot zware
arbeid (energy level 3): 0.45 kg per
100 kg lichaamsgewicht. Paard (600
kg): 2-3 kilo, pony (300 kg): 1-1,5 kilo
Energy level high: minimaal 3-4 dagen
per week, gemiddeld 30-60 minuten
per dag trainen. Intensiteit bij een
training van 1 uur: 14 minuten stap,
23 minuten draf en 23 minuten galop
en/of springen.
De dagelijkse hoeveelheid hangt o.a.
af van de arbeidsintensiteit en
weidegang

Een volle Pavo voerschep bevat 1,2 kg
Pavo Performance.
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Productspecificaties
Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11.7 MJ/kg
Energie (EWpa) 0.94 EWpa
Energie (ME) 9.9 MJ/kg
Ruw eiwit 15,4 %
Ruw vet 9,5 %
Ruwe celstof 10,5 %
Ruwe as 9,0 %
Suiker 7,0 %
Zetmeel 18,5 %
Calcium 0,9 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,75 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper 65 mg
IJzer 120 mg
Zink 260 mg
Mangaan 165 mg
Selenium 0,8 mg
Jodium 1,0 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Voedingsadvies
Water moet altijd beschikbaar zijn
450g per 100kg lichaamsgewicht per dag

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 15.000 IE
Vitamine D3 2.500 IE
Vitamine E 540 mg
Vitamine K3 3.5 mg
Vitamine B1 38 mg
Vitamine B2 15 mg
Niacinamide 30 mg
Pantotheenzuur 21 mg
Vitamine B6 10 mg
D-Biotine 525 mcg
Foliumzuur 8 mg

Houdbaarheid
Zie verpakking

Samenstelling
Gerst
Haver
Gras
Tarwegries
Zonnebloemzaadschroot
Luzerne
Rietmelasse
Lijnzaad
Sojahullen
Bietenpulp
Sojaolie
Sojaschroot, getoast
Natriumchloride
Calciumcarbonaat
Magnesiumoxide
Monocalciumfosfaat
Biergist (prebiotium)
CellProtect

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