
Pavo Podo®Care
Voedingssupplement voor jonge veulens tot 24 maanden
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Dit voedingssupplement met Podo®-mineralen is speciaal ontwikkeld voor jonge
veulens tot 30 maanden. De werking is wetenschappelijk bewezen*. Pavo
Podo®Care ondersteunt het botmetabolisme waardoor het veulen zich optimaal kan
ontwikkelen. Het geheim zit in de juiste verhouding van calcium, magnesium en
fosfor, en de speciale vorm waarin deze stoffen worden aangeboden.
Tevens draagt Pavo Podo®Care bij aan een evenwichtige groei en ondersteunt het
de doorbloeding. Met dit supplement geeft u uw veulen de best mogelijke start op
weg naar een gezond paard!
Wil je meer lezen over Podo®Care, bekijk dan deze NewsFeed.

Kijk hier voor een voeraanbeveling voor hoogdrachtige of lacterende warmbloed
merries en veulens

* Het onderzoek is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (Deventer) in
samenwerking met de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht (2011).

Belangrijke eigenschappen

De beste start voor een gezond
veulen
Ondersteunt het botmetabolisme
Wetenschappelijk onderbouwd

Toepassing

Pavo Podo®Care is voor alle merries en
veulens die geen Podo® in hun
krachtvoer krijgen.

Voervoorschrift

Voeradvies

Paard (ca. 600 kg): 200 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 100 g per dag.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 67 %
Tarwevoerbloem
MagnesiumFosfaat
Lactose
Rietmelasse
Magnesium zouten van organische
zuren
Maïskiemolie
Dextrose

Verpakking
Zakgoed 6 kg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,59 Units/kg
Energie (DE) 8,5 MJ/kg
Energie (ME) 7,1 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 9 %
Ruw eiwit 13 %
Ruw vet 3,2 %
Ruwe celstof 16.7 %
Ruw as 18 %
Suiker 8 %
Zetmeel 5 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,4 %
Fosfor 1,4 %
Natrium 0,2 %
Kalium 2,0 %
Magnesium 2,3 %
Koper 280 mg
IJzer 650 mg
Zink 800 mg
Mangaan 500 mg
Selenium 1.25 mg
Jodium 5 mg

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Zakgoed 18 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 30.000 IE
Vitamine D3 20.000 IE
Vitamine E 1.250 IE
Vitamine B1 100 mg
Vitamine B2 125 mg
Vitamine B6 75 mg
Vitamine B12 1.000 mcg
Vitamine C 4.000 mg
D-Biotine 3.500 mcg
?-Caroteen 400 mg
Choline 3.000 mg
Foliumzuur 50 mg
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