Pavo Ease&Excel
Innovatiivinen uutuus tukemaan mahan hyvinvointia

Pavo Ease&Excel
Pavo Ease&Excel on innovatiivinen rehu, joka on kehitetty hyvän suorituskyvyn
parantamiseksi. Rehu tukee erityisesti mahan happo-emästasapainoa, ja sopii siten
ennen kaikkea urheiluhevosille, joilta odotetaan parasta suorituskykyä. Rehu
sisältää paljon energiaa tiiviissä muodossa. Se sisältää helposti sulavia kuituja sekä
kasviöljyä, samalla sokeri- ja tärkkelyspitoisuudet ovat erittäin matalat.
The Protexin In Feed-koostumus
Pavo Ease&Excelin salaisuus on patentoitu ‘Protexin In-Feed’ -konsepti, joka
tukee ohutsuolen, umpisuolen sekä paksusuolen toimintaa. Protexin on
ainutlaatuinen sekoitus luonnollisia happoinhibiittoreita, beta-glukaania, arabikumia,
prebiootteja ja probiootteja. Luonnolliset happoinhibiittorit, kuten kalsium ja
magnesium neutralisoivat mahahappoja ja arabikumi tukee mahalaukun seinämän
terveyttä. Protexin sisältää myös prebiootteja ja probiootteja – nämä puolestaan
auttavat umpisuolen ja paksusuolen ihanteellisen suolistobakteerikannan
kehittymisessä ja siten varmistavat terveellisen suolistofloran.
Ruokintaohjeet
Parhaiden ruokintatulosten saavuttamiseksi on tärkeää, että hevonen saa oikeassa
suhteessa heinää ja Pavo Ease&Excel-rehua. Päivittäisen heinämäärän pitäisi olla
vähintään 1,5 % hevosen painosta jaettuna mahdollisimman moneen eri
annokseen.
Vinkki: Sekoita Pavo Ease&Excel -tuotetta Pavo DailyPlus -tuotteeseen
tehostaaksesi pureskelua!
Tärkeitä ominaisuuksia

Soveltaminen

Korkealaatuinen urheliuhevosen
Kenelle Pavo Ease&Excel sopii?
mysli, joka lisää pureskelua
Korkea energiapitoisuus hyvin
Herkkämaisille hevosille
sulavien kuitujen sekä öljyjen ansiosta
Hevosille, joilla on huono
Erittäin matala sokeri- (6%) ja
ruoansulatuskyky
tärkkelyspitoisuus (8%)
Hermostuneille hevosille
Korkealaatuiset proteiinit nopeuttavat
Hevosille, jotka tarvitsevat erityistä
lihasten palautumista suorituksen
tukea lihasten palautumiseen
jälkeen
Patentoitu ‘Protexin In
Feed’-konsepti tukee ohutsuolen,
umpisuolen ja paksusuolen toimintaa

Ruokintaruokailu
Keskikova treeni: 0,45 kg per 100 kg
hevosen painosta vuorokaudessa
Kova treeni: 0,6 kg per 100 kg
hevosen painosta vuorokaudessa
Huippukova treeni: 1,0 kg per 100 kg
hevosen painosta vuorokaudessa
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Erityisominaisuudet
Sisältö
Soijankuoripelletti
Kaurankuorikuitu
Alfalfa
Soijaöljy

Säkki
Säkkikoko
Ravintoaineet
Energia
Energia (DE)
Energia (ME)

Vehnä
Soijapapu (uutettu, paahdettu)
Melassileike
Pellavansiemen
Rehuvehnä

Sokeri
Tärkkelys
Kalsium
Fosfori
Natrium
Magnesium

Kalsiumkarbonaatti
Natriumkloridi

Kestävyys
Kestävyys

5 mth

Mineraalit ja hivenaineet
Kupari
65 mg
Rauta
65 mg
Sinkki
150 mg
Mangaani
55 mg
Koboltti
1,0 mg
Seleeni
0,3 mg
Jodi
1,2 mg
Kelatoidut mineraalit
Orgaaninen seleeni
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Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu

15 kg
0,95 EWpa
13 MJ
11,1 MJ/kg
11,05 %
13,0 %
10,5 %
18,0 %
8,0 %
6,0 %
8%
1,2 %
0,6 %
0,3 %
0,4 %

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.
Vitamiinitasot / kg
A-vitamiini
13.000 IE
D3-vitamiini
1.300 IE
E-vitamiini
375 mg

