Pavo E'lyte
Elektrolyten voor sportpaarden

Als een paard zweet, verliest hij daarbij niet alleen vocht, maar ook lichaamszouten
als natrium, kalium, chloride, calcium en magnesium. Deze stoffen spelen een
onmisbare rol in de spierstofwisseling. Ze worden elektrolyten genoemd. Worden
deze elektrolyten niet aangevuld, dan neemt het uithoudingsvermogen af. Bij
ernstige tekorten bestaat er een kans op uitdroging en koliek. Als een paard een
inspanning niet goed kan volhouden of lusteloos aanvoelt, kan het nodig zijn om
elektrolyten aan te vullen.
Pavo E’lyte: compleet elektrolyten supplement
Pavo E’lyte is een elektrolyten supplement en bevat alle benodigde
lichaamszouten in de juiste onderlinge verhoudingen. Vooral die verhoudingen zijn
belangrijk voor een goede aanvulling. Er is meer magnesium aan toegevoegd,
omdat een paard dit mineraal ook verliest als hij veel zweet en de rol ervan in het
lichaam niet moet worden onderschat. In veel andere elektrolyten zit helemaal geen
of slechts een minimale hoeveelheid magnesium. Er zitten geen tarweproducten in,
dus ook geschikt bij een glutenvrij dieet.
Elektrolyten aanvullen in zomer én winter
Zweten doet een paard niet alleen in de zomer als het warm is. In de winter kan een
aanvulling van elektrolyten eveneens nodig zijn voor en na een zware training of
wedstrijd. Als paarden geschoren zijn en daardoor snel opdrogen, lijkt het soms
alsof ze weinig zweten. Let op dat ook zij voldoende elektrolyten binnen krijgen.
Een belangrijke aanwijzing voor tekorten is futloos gedrag.
Voertip Pavo E’lyte
Paarden moeten vaak wennen aan de smaak van elektrolyten. Begin met een
kleine hoeveelheid en bouw dit op. Meng Pavo E’lyte door het voer. Bij lastige
eters wil de toevoeging van appelmoes of appelsap soms wel eens helpen. Het is
ook mogelijk om het, bijvoorbeeld gemengd met appelmoes, via een lege,
schoongemaakte wormspuit toe te dienen.

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Verkrijgbaar in een afsluitbare emmer van drie kilo.

Pavo E'lyte
Elektrolyten voor sportpaarden

Belangrijke eigenschappen
Aanvulling lichaamszouten na zweten
Voor optimaal uithoudingsvermogen
Bij intensieve sportprestaties
Bevat natrium, kalium en chloor in de
juiste verhouding

Toepassing

Voervoorschrift

Voor (sport)paarden die zweten,
geschikt in elke discipline

Voor een optimaal resultaat geef je twee
tot drie dagen vóór de prestatie Pavo
E’lyte, zodat een paard een voorraadje
kan opbouwen. Bij lichte arbeid is 100
gram per dag voldoende. Geef bij
intensieve inspanning of erg warm weer
200 gram per dag.
Lichte inspanning:
Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
Zware inspanning of warm weer:
Paard (ca. 600 kg): 200 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 100 gram per dag

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Natriumchloride
Natriumcitraat
Roggevoerbloem
Magnesiumacetaat
Dextrose
Kaliumchloride
Lijnzaadolie
Verpakking
Emmer

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
6.5 MJ/kg
Energie (EWpa)
0.45 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 46 gr/kg
Ruw eiwit
6,7 %
Ruw vet
3%
Ruwe celstof
10,3 %
Ruw as
35,7 %

3 kg

Bewaaradvies
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C
4.000 mg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
0,6 %
Fosfor
0,3 %
Magnesium
1.2 %
Natrium
10,1 %
Kalium
4,1 %
Chloride
15,6 %
Dextrose
6%

Houdbaarheid
Houdbaarheid
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