
Pavo Eplus
For smidige muskler

Er din hest stiv og øm i musklerne efter træning? Når affaldsprodukterne
akkumulerer i musklerne, kan det være klogt at stimulere nedbrydelsen af disse
substanser.

Pavo Eplus: forhindre at musklerne bliver stive og ømme på din
hest

Pavo Eplus indelder de naturlige CellProtect antioxidanter som hjælper med at
neutralisere affaldsprodukter i musklerne. Det indeholder desuden E og C vitamin.
Mange tilskudsprodukter til musklerne indeholder syntetisk E vitamin fra
olieindustrien.  Pavo Eplus, indeholder naturligt E vitamin som hasten bede kan
optage. Undersøgelser viser at sportsheste kræver høje doser E vitamin for at
kunne komme af med affaldsprodukterne fra musklerne. Behovet kan gå helt op til
2000 enheder pr. dag, et niveau som ikke kan tilføres via kraftfoder alene.

Selen i Pavo Eplus

Ud over det er sporelementet selen tilsat, fordi stråfoder analyser udført af Pavo
over hele Europa igennem flere år, viser et lavt indhold af det mikromineral.
Indtaget af Selene r derfor ofte for lavt for lavt. Kombinationen af selen og E vitamin
stimulerer og aktivere de samme vitale enzymer som neutraliserer fire radikaler.
Pavo Eplus indeholder ikke hvede og er derfor velegnet til en gluten-fri diæt.

Pavo Eplus er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

For at vedligeholde smidighed i
musklerne
Hjælper mod ophobning af mælkesyre
i musklerne efter træning
Forhindre stivhed i musklerne
Indeholder naturligt E vitamin, selen
og magnesium
Fremmer god muskel-koordination
under vedvarende præstationer

Søknad

Til fysisk anstrengende arbejde
Til heste der behøver ekstra E vitamin
og/eller selen
Til vedvarende præstationer
Giv Pavo Eplus før, og under høj
intens træning eller konkurrencer

Foderanbefaling

Pavo Eplus er udviklet til heste der
sensitive ophobning af mælkesyre i
musklerne eller heste der er stive og
ømme efter træning. Det er en præventiv
behandling. Giv din hest under
stævnesæsonen 100 gram Pavo Eplus
dagligt i dens foder.

Heste (ca. 600 kg): 100 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram pr dag



Pavo Eplus
For smidige muskler

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Calciumcarbonat
Magnesiumphosphat
Magnesiumacetat
Magnesium Oxide
Soja(bùnne)skrø, toasted
Sojaolie Non-GMO
Citrus pulp
Dextrose
CellProtect

Pakning
Spand 3 kg

Opbevarings anvisning 
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 8.6 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0.69 EWpa
Energi (ME) 7,3 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 72 gr/kg
Råprotein 14,9 %
Råfedt 3 %
Råfiber 13,4 %
Råaske 23,7 %
Sukker 0,0 %
Stivelse 0,0 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 2,2 %
Fosfor 2,6 %
Natrium 0,5 %
Magnesium 6,0 %

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
E-vitamin 12.000 IE
C-vitamin 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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