Pavo Vital
Dagligt vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®

Får din häst eller ponny inget eller lite kraftfoder? Vid mindre än 1,5 kg kraftfoder
per dag för en häst (600 kg) och mindre än 0,75 kg per dag för en ponny (300 kg)
lurar en brist på vitaminer och mineraler. År av grovfoderforskning visar att hö inte
innehåller tillräckligt av dessa näringsämnen för att hålla din häst frisk. Pavo Vital är
den perfekta lösning på detta problem!

Vad gör Pavo Vital speciellt?

Den senaste generationen av spårämnen Intellibond®
Det unika med Pavo Vital är tillsatsen av den senaste generationen spårämnen
Intellibond®. Denna specialmix ser nämligen till att den naturligt oaptitliga smaken
från koppar och zink frigörs först i magen i stället för i munnen. Det betyder att din
häst inte känner smaken av dem och viktiga spårämnen som är svåra att ge, alltid
tas upp ordentligt. Tillsammans med tillsatsen av de naturliga råvarorna timotej och
lusern, resulterar det i ett mycket gott foder!

Sammanställt enligt de senaste forskningsuppgifterna

Dessutom är alla vitaminer och mineraler i Pavo Vital vetenskapligt anpassade efter
varandra. Du behöver inte längre kombinera flera olika burkar och förhindrar på så
sätt risken för överdosering. Ett dagligt tillskott av Pavo Vital enligt riktlinjerna räcker
för att stödja kroppens processer hos din häst/ponny optimalt.
Användning

Pavo Vital är fritt från spannmål och
Passar för:
melass
Pavo Vital har en mycket låg sockerHästar och ponnys som får lite eller
och stärkelsehalt
inget kraftfoder
Pavo Vital innehåller 100 % naturliga
Hästar och ponnys soim endast får
ingredienser timotej och lusern
grovfoder (gräs, hö, hösilage)
Pavo Vital innehåller Intellibond®
Hästar och ponnys som betar i hage
spårämnen som är enkla att
24/7
absorbera Speciellt med
Intellibond®-versionen är att den
Hästar som inte får något eller mindre
(naturligt) oaptitliga smaken av koppar
än 1,5 kg kraftfoder per dag
och zink frigörs först i magen i stället
Vitamin- och mineralbrist lurar om
för i munnen. På så sätt påverkas inte
en häst får mindre än 1,5 kg
smaken och de tas upp mycket bra av
kraftfoder per dag. Obs! Hos en
hästen.
ponny på 300 kg ligger gränser
Pavo Vital innehåller extra biotin för
runt 0,75-1 kg kraftfoder per dag.
att stödja hovarnas kvalitet
Hästar med en sockerfattig fodergiva
Pavo Vital innehåller mer selen och
Eftersom Pavo Vital innehåller
huvudsakligen naturlig vitamin E för
mycket lite socker och stärkelse,

Häst (600 kg): 100 gram per dag
Ponny (300 kg): 50 gram per dayg

Stimulan - NL 07981
Kompletteringsfoder för hästar

Viktiga egenskaper

Pavo Vital
Dagligt vitamin- och mineraltillskott med Intellibond®

ett effektivare stöd av hud- och
Innehållsförteckning

muskelhälsa.
Innehåller
Pavo Vital innehåller
mindre vitamin
Timothee
60 %
A, eftersom det finns
mer än tillräckligt
Luzern
30 %
Citrus
av pulp
detta i grovfodret och ett överskott
Kalcium
karbonat
kan vara
skadligt för hälsan.
Natriumklorid
Pavo Vital innehåller mindre järn,
eftersom grovfoder innehåller mer än
Mineraler
tillräckligt med järn och ett tillskott
därav inte
nödvändigt.
Vitaminer
(perärKg)
GMO-fritt
Vitamin
A
25.000 IE
Vitamin D3
35.000 IE
Vitamin E
6.000 mg
Vitamin B1
400 mg
Vitamin B2
400 mg
Vitamin B6
250 mg
Vitamin B12
3.500 µg
Vitamin C
5.000 mg
Pantotensyra
400 mg
Kolin
876 mg
Folin
225 mg
1.050 mg
Niacin
1.050 mg
D-Biotin
20.000 mcg
Hållbarhet
Hållbarhet

passar det hästar som behöver en
sockerfattig fodergiva.
Förpackning
Hästar
som behöver
gå ner i vikt
Hink
8 kg
Om för tjocka hästar behöver gå
Mineraler
och rekommenderas
spårämnen (peroftast
Kg) att
ner i vikt,
Kopper
800 mg alls. Att
inte ge något kraftfoder
Zink komplettera med2.500
mg är då
ett tillskott
Mangan
3.750 mg
mycket lämpligt
Selen
10 mg
Jod
30 mg
Kalcium
1,44 %
Fosfor
0,26 %
Natrium
1,55 %
Kalium
2,13 %
Magnesium
0,12 %
Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen
Intellibond®

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

0,54 Units/kg
7,8 MJ/kg
6,5 MJ/kg
6,5 %
9,4 %
2,7 %
28,4 %
16,4 %
4,5 %
0,2 %
3,31 g
1,37 g

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

12 {months}

Foderrådgivning
600 kg

300 kg

Stimulan - NL 07981
Kompletteringsfoder för hästar

100 g
50 g Per
Per day day
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