Pavo E'lyte
Elektrolytter til sportsheste

Når en hest sveder, mister den ikke kun væske, men også krops-mineraler natrium,
kalium, klorid, kalcium og magnesium. Disse substancer spiller en essentiel rolle i
muskel metabolismen og kaldes alle elektrolytter. Hvis de mistede elektrolytter ikke
erstattes, vil udholdenheden mindskes. I tilfælde af betydelige mangler kan
dehydrering og kolik opstå. Hvis en hest har svært ved at udføre st arbejde, elle den
føles sløv, kan det være nødvendigt at give elektrolytterne.
Pavo E’lyte: komplet elektrolyt tilskud
Pavo E’lyte er et elektrolyt-tilskud og indeholder alle nødvendige krops-mineraler i
de korrekte afmålte forhold. Især forholdet er vigtigt for en korrekt opfyldning. Pavo
E’lyte indeholder ekstra magnesium, fordi heste mister dette mineral når det sveder
og magnesiums rolle I kroppens processer skal ikke undervurderes. Mange andre
elektrolytter indeholder ikke magnesium, eller kun et minimum af dette. Produktet
indeholder ikke hvede og er derfor velegnet til en gluten-fri diæt.
Erstat elektrolytter både sommer og vinter
En hest sveder ikke kun om sommeren når det er varmt. Om vinteren, efter en høj
intensive træning eller konkurrence, kan det også være nødvendigt at erstatte
elektrolytter. Når en hest er klippet, resultere det i at sveden tørre hurtigere, kan det
virke som om de ikke sveder så meget. Vær sikker på at de heste får nok
elektrolytter. Sløvhed er et vigtig tegn på mangler.
Foderanbefaling Pavo E’lyte
Heste skal ofte vænne sig til smagen af elektrolytter. Start med mindre mængder og
øg stille og roligt mængden. Bland Pavo E´lyte med foderet. For kræsne heste kan
æble juice eller lignende hjælpe. Alternativt bland elektrolytterne med æblejuice og
brug en injektor til at sprøjte det ind i munden.
Tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Erstatter krops-mineraler efter
svedning
Til optimal udholdenhed
Til intense sports præstationer
Indeholder natrium, kalium, og klorid i
det rigtige forhold

Velegnet til
Til heste i let og hård sport, som
sveder, velegnet til alle dicipliner.

Foderanbefaling
Giv Pavo E’lyte to til tre dage før
konkurrence, så den kan bygge en
reserve op. I tilfælde med alm. arbejde er
100 gram dagligt nok. I tilfælde med højintense præstationer eller meget varmt
vejr, giv 200 gram dagligt.
Alm. arbejde:
Hest (ca. 600 kg): 100 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram pr dag
Høj intense præstationer eller varmt vejr:
Hest (ca 600 kg): 200 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 100 gram pr dag
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Egenskaber

Pavo E'lyte
Elektrolytter til sportsheste

Produkt specifikationer
Sammensætning
Lucerne
Salt
Rugstrømel
Magnesiumacetat
Dextrose
kaliumchlorid
Hørfrø olie
Natriumcitrat
Pakning
Spand

Analytiske bestanddele
Energi (DE)
2,8 MJ/kg
Energie ( EWpa)
0,22 EWpa
Energi (ME)
2,4 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 46 gr/kg
Råprotein
6,7 %
Råfedt
3%
Råfiber
10,3 %
Råaske
35,7 %
Sukker
11%
Stivelse
3,3 %

Vitaminindhold (pr. kg)
C-vitamin
4.000 mg

3 kg

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

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium
0,6 %
Fosfor
0,3 %
Magnesium
1.2 %
Natrium
10,1 %
Kalium
4,1 %
Foderanvisninger

18 mth
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