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Linha Maintenance 

Descrição 

A PURACAVALOS é uma ração granulada, possui uma fórmula muito versátil, estando indicada quer para cavalos 
em manutenção, quer para cavalos de desporto em regimes de trabalho leve a moderado. É um alimento 
cuidadosamente formulado para satisfazer as necessidades de energia digestível e de nutrientes, dependendo 
da quantidade diária administrada, é um alimento adequado para cavalos em manutenção, assim como para 
cavalos em exercício leve a moderado. Na sua composição é de particular importância:

 • Formulada sem aveia;
•Fórmula inclui matérias-primas seleccionadas para proporcionarem teores proteína, amido e de gordura bruta 
adequados a cavalos em manutenção e cavalos de desporto em regimes de trabalho leve a moderado; 
• Amido proveniente de matérias-primas de elevada digestibilidade (milho e cevada), para promoção da 
manutenção das reservas de energia (glicogénio) hepática e muscular;
• Fibra proveniente de matéria-prima rica em �bra de alta digestibilidade (“super �bra”), contribuindo para o 
aumento da energia digestível da ração e para o incremento da reserva de água do intestino grosso (ceco e 
cólon);
• Vitamina E sob a forma de α -tocoferol, este isómero é o que apresenta maior atividade biológica e concentração 
no organismo do cavalo;
• Oligoelementos (ferro, zinco, cobre, manganês e selénio) inorgânicos, provenientes de compostos seleciona-
dos para otimização da absorção no aparelho digestivo e disponibilidade para os tecidos.

Modo de uso

O cavalo é um herbívoro, por esta razão a base da sua dieta é a forragem (ex.: pasto, feno, feno-silagem, palha). 
Recomenda-se a administração à discrição de forragem de boa qualidade nutricional e bem conservada.
Para complementar a forragem e assegurar as necessidades diárias do cavalo de desporto, recomenda-se a 
administração da PURACAVALOS:

• Quantidade diária: 0,5 – 0,8% do peso vivo, dividida por 3 refeições; 

Exemplo: cavalo com 500kg de peso vivo, administrar 3 a 4 kg de Puracavalos/dia, divididos em 3 refeições 
diárias de cerca de 1 a 1,3 kg/refeição;
• Não são recomendadas refeições com mais de 1,5 kg de Puracavalos.
• Recomenda-se a administração à discrição de água potável.
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INGREDIENTES

 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
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Sêmea de Trigo

Milho (OGM)

 Derivados Oleaginosas

Soja (OGM)

Alfarroba

Melaço de Cana-de-Açúcar

Óleo de Soja (OGM)

 Vitaminas e Minerais.
(OGM- Organismo Geneticamente Modi�cado)         

Proteína bruta (%)

Celulose bruta (%) 

Cinzas brutas  (%) 

Gordura bruta (%)

Sódio (Na) (%)

Cobre (Cu)  mg/kg

Vitamine A  UI/kg

Vitamine D3  UI/kg

Vitamine E (alfa tocoferol)  mg/kg

SEM AVEIA
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