
Pavo SportsFit
Dé Non-heating sportmuesli
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Als paarden een rantsoen krijgen met een hoog gehalte aan suiker en zetmeel
kan het zijn dat ze erg heet worden en maar weinig uithoudingsvermogen
hebben. Het paard krijgt dan teveel snelle energie binnen en kan dit niet
allemaal verbruiken. Om het (zware) werk toch vol te kunnen houden, heeft
het paard een duur-energiebron nodig. Speciaal voor deze paarden heeft
Pavo SportsFit ontwikkeld.

Pavo SportsFit: de ideale energiebron voor een paard

Pavo SportsFit is een non-heating sportmuesli die bedoeld is voor paarden die
kracht nodig hebben voor de sport, maar wel beheersbaar moeten blijven. De
ideale energiebron voor een sportpaard is een combinatie van zetmeel en oliën.
Zetmeel als snelle energie voor extra 'power', waarbij vitamine E gecombineerd met
selenium zorgt voor een snellere afvoer van melkzuren die vrijkomen bij de
verbranding van zetmeel. Olie als schone energiebron voor duurprestaties. Een
paard wordt niet heet van olie, maar het levert wel veel energie op. Dit komt omdat
er zuurstof nodig is voor de verbranding van olie, hierdoor verloopt de verbranding
geleidelijk en komt de energie dus ook langzaam vrij.

De energie in Pavo SportsFit is afkomstig uit zetmeel en een mengsel van sojaolie
en lijnzaadolie waardoor het rijk is aan plantaardige omega 3- en 6-vetzuren. Dit
zijn essentiële vetzuren. Omega 3- en 6-vetzuren zijn als energiebron uitermate
geschikt voor langdurige en zware arbeid. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat omega
3- en 6- vetzuren bijdragen aan een prachtige vacht en omega 3 het (natuurlijk)
afweersysteem bevordert.

Getoaste sojabonen hebben een hoog gehalte aan lysine, methionine en threonine.
Dit zijn essentiële aminozuren en de bouwstenen van eiwitten. Eiwitten zijn
belangrijk voor de opbouw en behoud van een goede conditie van de spieren.

Ook verkrijgbaar in BigBox

Pavo SportsFit is ook verkrijgbaar in BigBox: de ideale grootverpakking wanneer er
tussen de 5 en 10 paarden hetzelfde type krachtvoer krijgen. De Pavo BigBox is
een stuk voordeliger dan zakgoed en wordt gewoon bij je thuis of op stal geleverd.
Bekijk hier alle voordelen van een BigBox.

Belangrijke eigenschappen

Non-heating sportmuesli
Kwalitatief hoogwaardig eiwit uit
sojabonen
Gepofte granen voor optimale
verteerbaarheid
Met extra magnesium, vitamine E en
selenium

Toepassing

Sportvoer voor alle disciplines
Paarden die kracht nodig hebben en
toch beheersbaar moeten blijven (non-
heating)

Voervoorschrift

Normaal advies: 330 gram / 100 kg
lichaamsgewicht. Advies bij
middelzware arbeid: 450 gram per
100 kg lichaamsgewicht per dag
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid

Schepinhoud
1 volle Pavo voerschep SportsFit bevat
circa 0,7 kg
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Productspecificaties
Samenstelling
Haver
Gerst
Luzerne
Tarwegries
Spelt
Gepofte Mais
Sojaschroot, getoast
Rietmelasse
Sojaolie
Sojaboonvlokken, getoast
Lijnzaadolie
Cichoreipulp (prebiotium)
Tarwezemelengrint
Magnesiumoxide
Calciumcarbonaat
Natriumchloride
Maïskiemolie
Maïs
Erwtenvlokken
Lijnzaad
Tarwe
Zonnebloemzaadschroot
Gerst
Biergist (prebiotium)
CellProtect

Verpakking
Zakgoed 15 kg
Big Box 450 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 maanden
Big Box 3 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,4 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,91 EWpa
Energie (ME) 9,7 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 90 gr/kg
Ruw eiwit 13,7 %
Ruw vet 7,1 %
Ruwe celstof 13,2 %
Ruw as 8,2 %
Suiker 4,8 %
Zetmeel 23,0 %
Lysine 5,8 g
Methionine 2,1 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,75 %
Fosfor 0,37 %
Natrium 0,65 %
Kalium 1,14 %
Magnesium 0,67 %
Koper 66 mg
IJzer 121 mg
Zink 262 mg
Mangaan 166 mg
Selenium 0,81 mg
Jodium 1,01 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 11.360 IE
Vitamine D3 2.525 IE
Vitamine E 400 mg
Vitamine K3 3,5 mg
Vitamine B1 16 mg
Vitamine B2 16 mg
Vitamine B6 10 mg
Pantotheenzuur 20 mg
Foline 8 mg
Niacine 30 mg
D-Biotine 300 mcg

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

