
Pavo HealthBoost
Det powerfulde boost til alle heste

Føler du at din hests immunforsvar er hvor det skal være? Har den været syg, eller
er dens tilstand svagere, eksempelvis pga. alder? Hvis din hest led af diarre, eller
dårlig afføring fordi tarmsystemet ikke fordøje foderet helt? Så er Pavo HealthBoost
løsningen!

Vitamin boost til din hest

Pavo HealthBoost indeholder en bred vifte af vitaminer, antioxidanter og
præbiotikaer, som virkelig giver et boost til din hest. Naturligt E vitamin sammen
med de naturlige CellProtect antioxidanter giver en bedre optagelighed af E vitamin
og neutralisering af de frie radikaler. Immunitet er tæt relateret til ordenlig funktion
af tarmsystemet. Levende gær bruges ofte som præbiotika som bidrager til en sund
mikroflora i tarmene.  Men, undersøgelser har vist at levende gær mister meget af
sin effektivitet i processen omkring at tilsættes i et produkt. Det er derfor at Pavo
tilføre ‘Diamond V’ præbiotika i vores Pavo HealthBoost. Diamond V indeholder
næringsstoffer som kræves af sunde tarmbakterier, ved at give dem mulighed for at
trives. Der er ikke tilsat jern, da årevis af analyser i stråfoder viser at
tilgængeligheden af jern er tilstrækkelig. Pavo HealthBoost indeholder ikke hvede,
så tilskuddet er også ideelt til heste som sensitive overfor gluten.

Pavo HealthBoost er tilgængelig i 8 kg spand.

Important characteristics

Powerful boost til efter syghdom eller
en hård periode
Støtter immunforsvaret og
tarmsystemet
Indeholder vitaminer, præbiotika og
naturlige antioxidanter

Søknad

Til heste der har været syge eller
dårlig tilstand
Til heste som behøver støtte af
immunforsvaret
Til sløve heste der kan bruge lidt
ekstra energi
Til heste der af en eller grund er ude
af form

Foderanbefaling

Giv Pavo HealthBoost som en kur over
to tilt re uger efter sygdom, eller i
længere perioder til heste der lider af et
dårligt immunforsvar.

Heste (ca. 600 kg): 250 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 125 gram pr dag



Pavo HealthBoost
Det powerfulde boost til alle heste

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Soja bönor (protein koncentrat) /
Gær
Soja(bùnne)skrø, toasted
Calciumcarbonat
Sojaolie Non-GMO
Dextrose
CellProtect

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin 36.000 IE
D3-vitamin 7.920 IE
E-vitamin 2.400 IE
K3-vitamin 24 mg
B1-vitamin 72 mg
B2-vitamin 72 mg
B6-vitamin 48 mg
C-vitamin 6.800 mg
Pantotesyre 64 mg
Folsyre 48 mg
Niacin 120 mg
D-Biotin 2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Foderanvisninger

Pakning
Spand 8 kg

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6,3 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0.5 EWpa
Energi (ME) 5,4 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 50 gr/kg
Råprotein 19,1 %
Råfedt 4,8 %
Råfiber 20,5 %
Råaske 10 %
Sukker 3%
Stivelse 5.8%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,3 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,2 %
Kalium 1,80 %
Magnesium 0,20 %
Kobber 240 mg
Jern 970 mg
Zink 960 mg
Mangan 960 mg
Selen 2,4 mg
Jod 8,4 mg

Chelated minerals
Organisk form av Selenium
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