
Pavo BiotinForte
For stærkere og sunde hove

Ydersiden af hoven består af horn, det samme materiale som negle er lavet af. En
sund vækst af horn kommer indefra og kroppen behøver byggesten til det.
Problemer med dårlige, revnede hove og ringe horn kvalitet? Støt din hest med
Pavo BiotinForte!

Funktionen af Pavo BiotinForte

Pavo BiotinForte indeholder biotin (vitamin B8), kobber, zink og essentielle
aminosyrer for at støtte en optimal horn kvalitet. Undersøgelser har vist at en rigtig
kombination af de substanser er mere effektiv end en høj dosis af biotin. I Pavo
BiotinForte er disse rationer perfekt balanceret, så du giver din hest en optimal
støtte med et enkelt produkt. En ekstra bonus er den positive effekt på pelsen, da
hår er bygget af de samme byggesten som horn. Din hest vi få en skinnende blank
pels. Vitamin B8 er  nødvendigt for udviklingen og vedligeholdelse af strukturer og
bindevæv i kroppen som skal kunne strækkes og modstå en masse pres. Det er
derfor at Pavo BioTinForte også tilføre byggesten til led og arterier. Pavo
BiotinForte indeholder ikke hvede og er derfor velegnet til en gluten-fri diæt.

Pavo BiotinForte er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg

Important characteristics

Komplet hov pleje tilskud
For stærkere og sunde hove
Støtter optimal horn kvalitet
Indeholder essentielle næringsstoffer
til hove og pels

Søknad

Til heste og ponier med dårlig hov-
kvalitet

Foderanbefaling

For et godt resultat, skal du give Pavo
BiotinForte i en længere periode,
minimum tre til fire måneder.

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



Pavo BiotinForte
For stærkere og sunde hove

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Calciumcarbonat
Hørfrø olie
Dextrose

Pakning
Spand 3 kg

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

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,48 EWpa
Energi (ME) 5,1 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 95 gr/kg
Råprotein 17,0 %
Råfedt 3,3 %
Råfiber 20,2 %
Råaske 11,1 %
Sukker 2,8 %
Stivelse 5,5 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,6 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1,80 %
Magnesium 0,17 %
Kobber 600 mg
Jern 300 mg/kg
Zink 2.400 mg

Chelated minerals

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
C-vitamin 6.600 mg
B6-vitamin 120 mg
D-Biotin 6.000 mcg
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