
Pavo Vital
Dagligt vitaminer og mineraler tilskudsfoder

Får din hest eller pony kun lidt eller intet kraftfoder? Så giv den Pavo Vital! Hvis din
hest (600 kg) får mindre end 1,5 kg kraftfoder om dagen eller din pony (300 kg)
mindre end 0,75 kg, får de ikke vitaminer og mineraler nok. I så fald er et
tilskudsfoder som Pavo Vital løsningen!

Et helt nyt tilskudsprodukt

Pavo Vital er et dagligt tilskudsfoder – en melasse- og kornfri pille med alle de
vitaminer og mineraler, din hest har brug for, fremstillet af 100% naturlige råvarer og
uden overflødige tilsætningsstoffer. Det unikke ved Pavo Vital er, at den indeholder
det sidste nye inden for sporelementer, Intellibond®. Denne specialblanding har
den særlige egenskab, at den grimme smag, som kobber og zink har fra naturens
hånd, først frigives i maven og ikke i hestens mund. Din hest smager derfor ikke
sporelementerne, som således optages uden problemer. Derudover indeholder
Pavo Vital timote og lucerne, som gør den særdeles velsmagende!

Sammensat i henhold til de nyeste forskningsresultater

Alle vitaminer og mineraler i Pavo Vital er nøje sammensat på baggrund af
videnskabelige resultater. Du slipper således for at skulle kombinere forskellige
produkter og undgår risikoen for overdosering. Pavo Vital indeholder den daglige
dosis af selen samt ekstra biotin, som fremmer hestens hov- og hudsundhed.
Mængden af A-vitamin er med vilje lav, og der er ikke tilsat jern, da hesten allerede
får tilstrækkeligt af disse vitaminer og mineraler via grovfoderet.

Important characteristics

Melasse- og kornfri
Meget lavt sukker- og stivelseindhold
100 % naturlige ingredienser timote
og lucerne
Let optagelige Intellibond®
sporelementer
Indeholder ingen syntetiske eller
unødvendige fyldestoffer

Søknad

 

Heste og ponyer der får lidt eller intet
kraftfoder
Heste og ponyer der kun får
grovfoder  (græs, hø eller wrap)
Heste og ponyer som går på døgnfold
med rigeligt græs

Foderanbefaling

Hest (600 kg): 100 gram pr dag
Pony (300 kg): 50 gram pr dag



Pavo Vital
Dagligt vitaminer og mineraler tilskudsfoder

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Timothe
Calciumcarbonat
Salt

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin 25.000 IE
D3-vitamin 35.000 IE
E-vitamin 6.000 mg
B1-vitamin 400 mg
B2-vitamin 400 mg
B6-vitamin 250 mg
C-vitamin 5.000 mg
Pantotesyre 400 mg
Folin 225 mg

1.050 mg
Niacin 1.050 mg
D-Biotin 20.000 mcg

Holdbarhed
Holdbarhed 12 mth

Pakning
Spand 8 kg
Indpakning 20 kg
Refill (bag) 8 kg

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kobber 800 mg
Zink 2.500 mg
Mangan 3.750 mg
Selen 10 mg
Jod 30 mg
Kalcium 1,44 %
Fosfor 0,26 %
Natrium 1,55 %
Kalium 2,13 %
Magnesium 0,12 %

Chelated minerals
Organisk form av Selenium
Intellibond®

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 7,8 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,62 EWpa
Energi (ME) 6,6 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 6,5 %
Råprotein 6,5 %
Råfedt 2,7 %
Råfiber 28,4 %
Råaske 16,4 %
Sukker 4,5 %
Stivelse 0,24 %

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

Foderanvisninger
 600 kg 300 kg

 100 g
Per day 

50 g Per
day
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