
Pavo 18Plus
Müsli för att hålla din äldre häst i form
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Hästens kropp börjar förändras efter ungefär 18 års ålder. Matsmältningssystems
effektivitet minskar och näringsämnen smälts och absorberas inte lika lätt. Till en
början är det sällan som effekten av högre ålder märks och många hästar kan
fortsätta att prestera effektivt under tiden de åldras men din hästs behov kommer
förändras. Som exempel kommer kroppen behöva mer protein för att hålla
muskulaturen i god form och den kommer få försämrad förmåga att bryta ner
socker. När du ser de första tecknen på att din häst blivit gammal har
föråldringsprocessen redan varit igång en längre tid. Det är därför det är viktigt att
börja ge rätt foder till hästen så snart som möjligt.

Du kan inte förebygga att din häst åldras, men du kan påverka på vilket sätt
din häst kommer åldras.

Pavo 18Plus ger dig möjligheten att ta hand om din hästs åldrande på bästa sätt
genom att tillföra allt vad kroppen behöver utan att belasta matsmältningssystemet.
Pavo 18Plus är ett damfritt müsli som hjälper din seniorhäst att behålla sin livskraft.
En kombination av Pavo 18Plus och Pavo SpeediBeet utgör en perfekt fodermix för
din hästs dagliga behov vid tandproblem.

Viktiga egenskaper

Fullpackad med mycket lättsmälta fibrer för att kompensera
för ett mindre effektivt matsmältningssystem
Innehåller viktiga aminosyror för att behålla konditionen
Anpassat innehåll av socker/stärkelse för äldre hästar
Extra omega 3 och 6 fettsyror
Anpassad kalcium-fosfor kvot
Anti-oxidanter för att stödja immunförsvaret
Extra vitaminer and mineraler
Små pellets som är lätt för hästar med tandproblem att äta
Fodret kan ges både torrt och uppblött

Användning Speciellt passande för:

aktiva 18+ hästar
hästar med mindre god fysik
tunna hästar
PPID/ Cushing hästar
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Sojaskal
Soja (böna) pressad, rostad
Dinkel
Luzern
Vetekli fint
Havrefodermjöl
Korn poppat
Mjöl av rapsfrö
Sojaolja
Linfrö
Rörsockermelass
Torkad äppelpressmassa
Majs
Ärtflingor
Solrosfrön, extraherade
Salt
Morotsflan
Torkad cikoriapressmassa
Magnesiumoxid
Vitaminer & Mineraler

Förpackning
Säck 15 kg

Hållbarhet
Säck 6 Mnth

Garanterat innehåll
0,86 Units/kg

Smältbar Energi
(DE)

12,4 MJ/kg

Energie (ME) 10,3 MJ/kg
Smältbart råprotein 13 %
Rå protein 16,0 %
Rå Fett 7,5 %
Växttråd 15,0 %
Råaska 7,7 %
Socker 5,0 %
Stärkelse 17,0 %
Lysine 7,5 g
metionin 2,1 g

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 0,8 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,4 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
Kopper 60 mg
Järn 155 mg
Zink 235 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,6 mg
Jod 1,2 mg
Kobolt 0,7 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A 22.500 IE
Vitamin D3 3.225 IE
Vitamin E 500 IE
Vitamin B1 24 mg
Vitamin B2 26 mg
Vitamin B6 15 mg
Vitamin B12 220 mcg
Vitamin C 250 mg
Kolin 250 mg
D-Biotin 550 mcg
Folsyra 13 mg
Vitamin K3 6,3 mg

Förvarings anvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt
.återförsluts efter anvädning

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg/day kg/day kg/day 

Healthy horse 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Horse in bad condition or with teeth
problems*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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