
Pavo BiotinForte
Voor sterke en elastische hoeven
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Broze of brokkelige hoeven kun je maar op één manier ondersteunen, van
binnenuit! Pavo BiotinForte rekent af met gehavende hoeven en geeft de hoeven
extra elasticiteit. Voor het beste resultaat bij dit langzame proces ondersteun je je
paard minimaal 4 maanden met Pavo BiotinForte . Met de hoeven zal ook het
haarkleed een mooie, gezonde uitstraling krijgen. Pavo BiontinForte bevat naast
een hoge concentratie biotine ook alle elementaire bouwstoffen voor hoeven en
haar zoals aminozuren, lecithine, koper, zink, mangaan en zwavel, en is daarmee
een compleet hoefverzorgingssupplement.

Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo.

Belangrijke eigenschappen

Hoge concentratie biotine
Bevat alle elementaire bouwstoffen
voor hoeven en haar zoals
aminozuren, lecithine, koper, zink,
mangaan en zwavel

Toepassing

Voor alle paarden met slechte hoeven

Voervoorschrift

Voeradvies

Paard (ca. 600 kg): 100 g per dag.
Pony (ca. 300 kg): 50 g per dag.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne 37 %
Lijnzaadschilfers
Tarwevoerbloem
Lecithine
Gist
Maïskiemolie

Verpakking
Zakgoed 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,78 Units/kg
Energie (DE) 11,3 MJ/kg
Energie (ME) 9,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 14 %
Ruw eiwit 22 %
Ruw vet 9 %
Ruwe celstof 12 %
Ruw as 8 %
Suiker 3 %
Zetmeel 11 %
Lecithine 4 %
Methionine 5 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,6 %
Natrium 0,07 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 0,2 %
Koper 800 mg
Zink 4.000 mg

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine B6 300 mg
Vitamine C 50 mg
D-Biotine 200.000 mcg
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