Pavo SummerFit
tillför dagsbehovet av alla mineraler och vitaminer

Har du din häst på bete under sommarhalvåret eller i stall under vintern med endast
hö/halm eller ensilage som fodergiva? Ute i hagen med frisk luft, tillräklig med
motion och ett saftigt gräs - höjden av välmående för en häst eller inte? Gräset i
hagen innehåller oftast tillräkligt med energi, protein och fibrer men hästen har ofta
svårt att få i sig tillräckligt med vitaminer, mineraler och spårämnen genom enbart
gräs, ämnen som är viktiga för en frisk och livskraftig häst. När hästen får både
vanligt kraftfoder/helfoder i kombination med bete kan det vara en bättre ide att
komplettera gräsdieten med SummerFit som endast innehåller lite energi och
protein men mycket av vitaminer och mineraler.
Pavo Summerfit är med andra ord det perfekta komplementet till gräs och tillför hela
hästens dagsbehov av vitaminer, mineraler och spårämnen i en liten men mycket
smaklig brickett som du ger direkt ur din hand.
Pavo SummerFit levereras i 5 kg (30bricketter/förpackning) eller som Pavo
SummerFit XL i 15 kg (90 bricketters/förpackning)

Tillför mycket lite energi eller protein
Innehåller alla viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen.
Mycket smaklig

Användning
Speciellt framtagna för islandshästar men passar också
väldigt bra till alla andra hästraser.
Ett komplement under sommarhalvåret när hästen går
utomhus och äter gräs
Fungerar också utmärkt som en extra godsak under hela
året
Hel brickett till häst/ponny 350kg +
Halv brickett till ponny upp till 350kg

Stimulan - NL 07981
Kompletteringsfoder för hästar

Viktiga egenskaper

Pavo SummerFit
tillför dagsbehovet av alla mineraler och vitaminer

Innehållsförteckning
Innehåller
Vetekli fint
Sojaskal
Vete
Luzern
Rörsockermelass

Garanterat innehåll

Linfrö
Salt
Linförskal
Vitaminer & Mineraler
Förpackning
Paket
Paket XL

5 kg
15 kg

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

Smältbar Energi
(DE)
Energie (ME)
Smältbart råprotein
Rå protein
Rå Fett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse

0,7 Units/kg
10,1 MJ/kg
8,4 MJ/kg
7,8 %
11 %
3%
12 %
11 %
6%
16 %

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium
1,7 %
Fosfor
0,4 %
Natrium
0,6 %
Kalium
1,4 %
Magnesium
0,9 %
Koppar
360 mg
Järn
612 mg
Zink
1800 mg
Mangan
450 mg
Selen
5,0 mg
Jod
7,2 mg
Kobolt
5,0 mg

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Kolin
Folsyra
Vitamin K3
D-Biotin

108.000 IE
14.400 IE
2.878 IE
200 mg
200 mg
135 mg
2.000 mcg
360 mg
900 mg
68 mg
25 mg
3.600 mcg

Foderrådgivning
Vägd häst: antal kakor per dagen
200-300 kilo
0,5 Brikett
300-600 kilo
1,0 Brikett

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen
9 {months}
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Hållbarhet
Paket
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