
Pavo Ease&Excel
Innovativt sportsfoder til at støtte mavefunktionen

Pavo Ease&Excel er et innovativt, strukturrigt sportsfoder, som er specielt udviklet
til at bibeholde en god mavesyre-balance i mavesækken og derfor yderst velegnet
til sportsheste, som skal levere toppræstationer. Det er et komplet kraftfoder med
højt energiindhold fra let fordøjelige fibre og vegetabilsk olie og desuden med et
meget lavt sukker- og stivelseindhold.

The Protexin In Feed-Formula
Pavo Ease&Excel indeholder den unikke Protexin In Feed-Formula: en unik
blanding af mavesyre-neutraliserende stoffer, beta-glucaner og pro- og præbiotika
til at støtte en sund mave- og tarmfunktion. De naturlige mavesyre-neutraliserende
stoffer, inkludere kalcium og magnesium, neutralisere mavesyren, imens Gummi
arabikum støtter den generelle sundhed af tarmsystemet. Protexin inholder også
pro- og præbiotika. Disse substanser promoverer den optimale udvikling af
bakterier i blindtarm og stortarmen og sikre derfor en sund tarmflora.

Feedmanagement
Det er vigtigt at du justerer dit management og at du sammen med Pavo
Ease&Excel giver nok stråfoder, for at få det mest optimale resultat. Giv som min.
1,5% af hestens legemsvægt, fordelt over så mange måltider som muligt. 

Tip: Mix Pavo Ease&Excel med Pavo DailyPlus for at forlænge optagelse og
tyggetiden!

Important characteristics

Strukturrig sportsmuesli som stimulere
tyggetiden
Høj energi fra let fordøjelige fibre og
olier
Meget lav i sukker (6%) og stivelse
(8%)
Proteiner af høj kvalitet for hurtigere
restitution af musklerne efter træning
Indeholder det patenterede ‘Protexin
In Feed – Formula’ som støtter
funktionen  af tyndtarm, blindtarm og
stortarm

Søknad

Hvilke heste kan have fordel af Pavo
Ease&Excel?

Heste med sensitive mave
Heste som er kræsne
Nervøse og stressede heste
Heste som kræver ekstra støtte til
muskelrestituering

Foderanbefaling

Moderat arbejde: 0.45 kg pr 100 kg
legemsvægt pr dag
Hårdt arbejde: 0.6 kg pr 100 kg
legemsvægt pr dag
Maximum: 1.0 kg pr 100 kg
legemsvægt pr dag

Den anbefalede mængde afhænger af
mængden af græs og arbejde.

Fodermål indhold

Et Pavo fodermål indeholder ca.  0,85
kg Pavo Ease & Excel.
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Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Soja skaller
Havre skaller
Lucerne
Sojaolie

Våde roesnitter
Hvede
Soja(bùnne)skrø, toasted
Melasse
Hørfrø
Hvedeklid fine

Calciumcarbonat
Salt

Holdbarhed
Holdbarhed 5 mth

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kobber 65 mg
Jern 65 mg
Zink 150 mg
Mangan 55 mg
Kobolt 1,0 mg
Selen 0,3 mg
Jod 1,2 mg

Chelated minerals
Organisk form av Selenium

Pakning
Indpakning 15 kg

Analytiske bestanddele
Energie ( EWpa) 0,95 EWpa
Energi (DE) 13 MJ
Energi (ME) 11,1 MJ/kg

11,05 %
Råprotein 13,0 %
Råfedt 10,5 %
Råfiber 18,0 %
Råaske 8,0 %
Sukker 6,0 %
Stivelse 8 %
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,6 %
Natrium 0,3 %
Magnesium 0,4 %

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

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin 13.000 IE
D3-vitamin 1.300 IE
E-vitamin 375 mg
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