
Pavo MultiVit15
Det komplette vitamin tilskud

Føler du at din hest har behov for noget ekstra? At din hest ikke er pp toppen, eller
immunforsvaret skal have et boost? Har din hest problemer med fældning eller er
pelsen kedelig og mat? Så giver Pavo MultiVit15 den rigtige støtte.

De 15 essentielle vitaminer til heste i Pavo MultiVit15

Pavo MultiVit15 indeholder en bred vifte af vitaminer og celle-beskyttende
antioxidanter, som støtter mange af kroppens funktioner.  Vitamin B1 (tiamin) spiller
eksempelvis en vigtig rolle i omdannelsen af sukker arter. Vitamin B2 (riboflavin),
B5 og B12 sikre energi på celle niveau. Vitamin B3 (niacin) kræves for mange celle-
processer. Cholin hjælper musklerne med at slappe af. Udover syntetisk E vitamin,
indeholder Pavo MultiVit15 også de naturlige CellProtect antioxidanter for en bedre
tilgængelighed af E vitamin og neutralisering af frie radikaler.

Mængden af A vitamin er blevet nedsat i Pavo MultiVit15, fordi undersøgelser viser
at dette vitamin ofte er tilsat i for høje mængder.  ‘Nu mere – nu bedre’ er definitivt
ikke gældende for A vitamin. En overdosering kan faktisk give problemer.

Pavo MultiVit15 er et komplet vitamin tilskud som booster hasten immunforsvar.
Tilskuddet bidrager til en skinnende pels og nemmere fældning. Pavo MultiVit15
indeholder ikke hvede.

Tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

Komplet vitamin tilskud
Indeholder de 15 mest essentielle
vitaminer til heste
Støtter immunforsvaret
Til blank pels og nemmere fældning

Søknad

Til heste og ponier som behøver lidt
ekstra vitaminer 
Til heste der behøver hjælp i sæson-
overgangen
Til ældre heste

Foderanbefaling

En kur på tre til fire uger, hvor du tilføre
Pavo MultiVit15 til foderet er normalt
nok, men en længere varende kur vil
ikke gøre nogen skade.

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



Pavo MultiVit15
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Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Calciumcarbonat
Ristede flager af soyabønner
Hørfrø olie
Citrus pulp
Dextrose

Vitaminindhold (pr. kg)
B-Caroten 500 mg
A-vitamin 90.000 IE
D3-vitamin 19.800 IE
E-vitamin 6.000 IE
K3-vitamin 60 mg
B1-vitamin 180 mg
B2-vitamin 180 mg
B6-vitamin 120 mg
C-vitamin 11000 mg
Pantotesyre 175 mg
Folsyre 120 mg
Niacin 300 mg
D-Biotin 6.000 mg

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

Pakning
Spand 3 kg

Foderanvisninger

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6,9 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,55 EWpa
Energi (ME) 5,9 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 120 gr/kg
Råprotein 16,0 %
Råfedt 3,5 %
Råfiber 17,5 %
Råaske 11 %
Sukker 4%
Stivelse 9%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 0,01 %
Fosfor 0,01 %
Natrium 0,01 %
Kalium 1,60 %
Magnesium 0,18 %

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth
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