
Pavo Condition
Daily high fiber pellet

Pavo Condition har blitt fornyet! På Pavo er vi forpliktet til kontinuerlig innovasjon
ved å lansere nye produkter på markedet, samt kontinuerlig å utvikle våre
nåværende produkter. Som et resultat av en undersøkelse utført blant brukere av
Pavo Condition, er vår mest populære pellet fornyet i henhold til våre kunders
nyeste innsikt og ønsker. Vi har lagt til mer struktur og fibre og redusert innholdet av
sukker og stivelse. I tillegg inneholder den nye Pavo Condition alle vitaminene
hestene trenger og formelen er havrefri.

Nysgjerrig for de eksakte endringene? Deretter ser du den gamle og nye
sammensetningen av Pavo Condition ved siden av hverandre.

Høyfiber vedlikeholdspellett for alle hester

Pavo Condition er den ideelle høyfiber vedlikeholdspelleten for hester og ponnier i
lett arbeid. Pavo Condition er fullstendig balansert med vitaminer og mineraler, og
ved å gi Pavo Condition sikrer du at hesten din mottar alle næringsstoffene det
trenger for lett arbeid, eller når du nettopp har begynt treningen. Naturligvis, nøye
sammensatt i henhold til det nyeste innen vitenskapelige forskning. Pavo Condition
oppfyller alle de daglige kravene til vitaminer og mineraler, har et høyt innhold av
lett fordøyelige fibre og et redusert innhold av sukker og stivelse, noe som
resulterer i et utmerket, ikke-eksklusivt fôr til fritidshester og ponnier eller de som
konkurrerer med en lavere nivå. Pavo Condition er fri for havre, som også gjør den
egnet for hester som lett blir varme fra havre.

Også tilgjengelig i BigBox

Pavo Condition er også tilgjengelig i BigBox: Den perfekte grossistpakken når 5 til
10 hester får samme type for.

Important characteristics

Fullstendig tilfredsstiller det daglige
kravet til vitaminer og mineraler
Ekstra linfrø for en skinnende pels
Redusert innhold av sukker og
stivelse
Havrefri formel
Utmerket pris / kvalitet forhold

Søknad

For alle hester og ponnier i lett arbeid,
for eksempel nybegynnere
Hester som trenger lite
energiforsyning
For hester som lett blir varme fra
havre

Foderanbefaling

Den nødvendige mengden Pavo
Condition avhenger blant annet av om
hesten har tilgang til beite og mengden
arbeid.

Gjennomsnittlig foringsmengde ved
vedlikehold:

330 gram per 100 kg kroppsvekt per
dag

Gjennomsnittlig foringsmengde ved lett
arbeid:

420 gram per 100 kg kroppsvekt per
dag

Pavo Målebeger innhold:

1 fullt Pavo målebeger inneholder ca.
1,160 kg (veid tørr)



Pavo Condition
Daily high fiber pellet

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne 22 %
Byg
Soja skaller 15 %
Græs 13 %
Melasse
Solsikkeskra
Våde roesnitter
Hørfrø 2.5 %
Sojaolie
Monocalciumphosphat
Magnesium Oxide
Salt

Pakning
Indpakning 20 kg
Big Box 725 kg
Bulk >2.000 kg

Holdbarhed
Indpakning 6 mth
Big Box 6 mth
Bulk vinter 3 mth
Bulk Sommer 2 mth

A-vitamin 7.500 IE
D3-vitamin 2.000 IE
E-vitamin 380 mg
K3-vitamin 3 mg
B1-vitamin 18 mg
B2-vitamin 12 mg
B6-vitamin 10 mg
Pantotesyre 16 mg
Folin 7 mg
Niacinamide 25 mg
D-Biotin 250 mcg

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,15 %
Fosfor 0,57 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,64 %
Magnesium 0,5 %
Kobber 45 mg
Jern 80 mg
Zink 185 mg
Mangan 90 mg
Selen 0,8 mg
Jod 0,5 mg

Organisk form av Selenium

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 10,5 MJ/kg
Energi (ME) 8,9 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,84 EWpa
Fordøjeligt råprotein 87 gr/kg
Råprotein 13,5 %
Råfedt 5,5 %
Råfiber 16,7 %
Råaske 9,9 %
Sukker 7,5 %
Stivelse 13,5 %

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

Foderanvisninger kg / dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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