
Pavo Mobility
For smidige led

Optimal bevægelse kræver sunde led. De rigtige næringsstoffer kan have en positiv
effekt på tilstanden af brusk, ledvæske og ledkapsler og ledbånd som holder leddet
samlet.

Smidige led med Pavo Mobility

Pavo Mobility indeholder glucosamin og hyaluronsyre, som er komponenterne til
sund ledvæske.  Chondroitin og MSM (svolv) har en positive effekt på brusk. Men
de substanser alene er ikke nok til at støtte sunde led hos heste. Det mest vigtige
komponent i Pavo Mobility er det specielle kollagen, som støtter knogler og brusk.
Pavo Mobility indeholder også C vitamin og mikromineralet silicium som spiller en
rolle i udviklingen af knoglevæv, brusk, kollagen og hyaluronsyre. Pavo Mobility
indeholder ikke hvede, så den er glutenfri.

Pavo Mobility er tilgængelig i 3 kg spand med genoplukkeligt låg.

Important characteristics

For smidige led
Optimale næringsstoffer til brusk og
led
Støtter dannelse af ledvæske
Med kollagen, glucosamin,
chondroitin, hyaluronsyre, MSM og
silicium

Søknad

Til heste der behøver støtte til deres
led
Til sportsheste
Til unge heste der netop har startet
deres træning
Til ældre heste

Foderanbefaling

Pavo Mobility kan præventivt kan gives
til sportsheste under hårdt arbejde. Efter
en skade, ledproblemer eller anbefaling
af dyrlægen at din hest kan have en
fordel af det, kan du give en kur på to til
tre måneder. Senior heste, såvel som
heste med slidgigt kan have en fordel af
Pavo Mobility.

Præventivt:

Heste (ca. 600 kg): 50 gram pr dag
Pony (ca. 300 kg): 25 gram pr dag

Som kur eller til senior heste:

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



Pavo Mobility
For smidige led

Produkt spessifikasjoner
Sammensætning
Lucerne
Collagen (enzymatisk hydrolyseret)
Calciumcarbonat
Rugstrømel
Hørfrø olie
Tørret gulerrødder
Dextrose

Pakning
Spand 3 kg

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

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 6,2 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0.5 EWpa
Energi (ME) 5,3 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 70 gr/kg
Råprotein 13,0 %
Råfedt 5 %
Råfiber 23,4 %
Råaske 8 %
Sukker 8.3%
Stivelse 3.5%

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1 %
Fosfor 0,3 %
Natrium 0,2 %
Silicium 2.000 mg
Methylsulfonylmetha
n

10 g

Hyaluronic syre 1.250 mg
glucosamin sulfat 85 mg
Chondriotine sulfat 20 g
Collagen
(enzymatisk
hydrolyseret)

125 gr

Foderanvisninger

Holdbarhed
Holdbarhed 18 mth

Vitaminindhold (pr. kg)
C-vitamin 4.000 mg
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