
Pavo TopSport
Extra protein och olja
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Pavo TopSport: Den nya müslitoppingen för tävlingshästar med lågt
spannmålsinnehåll

Varför TopSport?

Analyser genomförda av Pavo visar att kvaliteten på vårt grovfoder blir sämre och
sämre. Pavo bestämde sig för att inleda ett samarbete med de bästa veterinärerna
och toppryttarna för att utveckla en produkt med egenskaper att lösa problemet.
Pavo TopSport är ett müsli för hästar som presterar på elitnivå och för hästar som
inte har tillgång till fräscht bete eller har ett grovfoder av låg kvalitet. Pavo TopSport
tillför hela 20% protein för maximal muskelutveckling och 18% olja för mer energi
och uthållighet.

Ryttare som har testat Pavo TopSport säger: “Min häst ser fantastisk ut och har fått
mycket bättre uthållighet och starkare muskler”

Viktiga egenskaper

• Mycket hög andel essentiella
aminosyror
• Stöd för muskeluppbyggnad och
muskelvård
• Ger en häst som ser fantastisk ut och
är full av kraft

Användning

För hästar som tränas på
(semi)professionell nivå varje dag
Från medelsvår nivå
Hästar som hamnar på efterkälken
vad gäller muskulatur
Hästar som har saknar energi för
uthållighetsgrenar
För unghästar som behöver bygga
muskler

Normalt, som tillskott till grovfoder och
helfoder: 170 gram / 100 kg kroppsvikt.
Pavo TopSport utfodras upp till maximalt
250 gram per 100 kg kroppsvikt per dag.
För ytterligare rekommendationer
vänligen kontakta Pavo kundservice
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Rostade sojabönor, flingor
Extruded linseed 23%
Majs
Vetekli fint
Luzern
Vetekli
Torkad cikoriapressmassa
Rörsockermelass
Natriumklorid
Sojaolja
Kalcium karbonat
Monokalciumfosfat
Vitaminer & Mineraler

Förpackning
Säck 15 kg

Hållbarhet
Säck 6 {months}

Garanterat innehåll
1,00 Units/kg

Smältbar Energi
(DE)

14,4 MJ/kg

Energie (ME) 12,0 MJ/kg
Smältbart råprotein 16,8 %
Rå protein 20 %
Rå Fett 18 %
Växttråd 7,5 %
Råaska 8,9 %
Socker 5 %
Stärkelse 16,5 %
Lysine 9,8 g
metionin 3,1 g
Treonin 7,5 g

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,9 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,7 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,7 %
Kopper 45 mg
Järn 100 mg
Zink 160 mg
Mangan 90 mg
Selen 0,45 mg
Jod 0,5 mg
Kobolt 0,5 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A 15.000 IE
Vitamin D3 2.500 IE
Vitamin E 750 IE
Vitamin B1 20 mg
Vitamin B2 20 mg
Vitamin B6 12 mg
Vitamin B12 200 mcg
Vitamin C 500 mg
Kolin 500 mg
Vitamin K3 3,5 mg
D-Biotin 300 mcg
Folsyra 8 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E

Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt
.återförsluts efter anvädning

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Medium work 0,34 kg 0,68 kg 1,0 kg

Heavy work 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
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