Pavo ReHydrate
Restituerende sportsdrik til heste

Heste der arbejder intenst og/eller sveder, mister ikke kun væske, men også krops-mineraler – elektrolytter, som natrium, klorid og kalium. Hvis de ikke erstattes, kan hestens dehydrere og lide af negative elektrolyt balance, hvilke vil resultere i
manglende energi og arbejdsvilje. Pavo ReHydrate er en ideel sportsdrik til heste som sikre øjeblikkelig erstatning af elektrolytter, væske og energi, som resulterer i at din hest kommer sig hurtigere efter hårde præstationer.

Sportsdrik med elektrolytter og glukose
Pavo ReHydrate giver den eksakte kombination af elektrolytter og et højt indhold af glucose sikre at produktet er den optimale sportsdrik til at hjælpe din hest med at komme sig efter hårde præstationer og/eller meget svedning. Den hurtige erstatning
af elektrolytter sikre at væske- og elektrolyt-balancen hurtigt er genoprettet. Balancen er essentiel for korrekt funktion af normale funktionen i kroppen, som regulering af temperaturen og kredsløb.

Glukosen i Pavo ReHydrate giver et energi-boost og sikre en god optagelse af elektrolytterne. Et balanceret glukose-niveau stimulerer optagelsen af væske og elektrolytter i kroppen, og din hest vil være i stand til at omdanne energi hurtigere og dermed
bruge det.

Ved at give Pavo ReHydrate stimulere du hestens naturlige tørst, som resultere i at de nødvendige kropsvæsker erstattes igen.

Forskellige måder at give din Pavo ReHydrate på
Du kan tildele Pavo ReHydrate på forskellige måder til din hest, afhængig af hvor
hurtigt du ønsker effekten og hvordan den bedst kan lide det. Du kan tilsætte
blandingen i drikkevandet, eller tilsætte det i hestens foder. Nægter din hest at
drikke eller æde? Så kan du også sprøjte blandingen ind i munden på din hest.
-

Tilsættes i drikkevandet (omrøres)

-

Tilsættes i foderet

-

Sprøjtes direkte ind i hestens mund

Stimulan - NL 07981
Tilskudsfoder til heste

Forskellige måder at give din Pavo ReHydrate på

Pavo ReHydrate
Restituerende sportsdrik til heste

Produkt specifikationer
Sammensætning
Glucose (dextrose monohydrat)
Salt
kaliumchlorid
Magnesiumsulfat
Trisodiumphosphat

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

Analytiske bestanddele
Råprotein
0,2 %
Råfedt
1,1 %
Råfiber
0,0 %
Råaske
38,9 %
Sukker
19,0 %
Kalcium
0,0 %
Fosfor
0,61 %
Magnesium
0,36 %
Natrium
3,26 %
Kalium
2,6 %
Klorid
5,3 %
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Foderanvisninger
Se vejledningen
Vand skal altid være til rådighed
Kompensation for elektrolyttab ved kraftig
svedafsondring (Nyttigt: 1 til 3 dage)

Tilskuds-produkter per kg
Teknologiske tilsætningsstoffer
Citronsyre (E330) 30.000 mg
Kaliumsorbat (E202) 2.000 mg
Sensoriske additiver: Aromatiske
stoffer
Æble lugte II
12.000 mg
Karamel (E150C)
9.000 mg
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