
Pavo Mobility
Voor soepele gewrichten
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Voor correcte bewegingen is het noodzakelijk dat de gewrichten goed functioneren.
Kraakbeen, gewrichtsvloeistof en gewrichtsbanden zorgen samen voor controle van
de bewegingen. Storingen in gewrichten, zoals ontstekingen,
kraakbeenwoekeringen of slijtage, zijn vaak pijnlijk en verhinderen een correcte
werking, wat zich uit in stijfheid, slechte gangen, ontbreken van werklust en
blessures. De unieke combinatie van Colatech® met Glucosamine Complex en
Chondroïtine in Pavo Mobility ondersteunt een goede werking van de gewrichten
van je paard.

Bekijk hier een filmpje over de supplementen van Pavo

Belangrijke eigenschappen

Ondersteunt de aanmaak van
gewrichtsvloeistof
Met Colatech®, glucosamine
Complex en Chondroïtine
Voeding voor kraakbeen, gewrichten

Toepassing

Senioren (paarden ouder dan 16 jaar)
Paarden met pees- en
gewrichtsproblemen
Sportpaarden
Jonge paarden die net in training zijn
Veulens met aanleg voor
aandoeningen aan de gewrichten

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 50 %
Collageen (enzymatisch
gehydrolyseerd)
Glucosamine sulfaat
Tarwevoerbloem
Chondroïtine sulfaat
Hyaluronzuur
Dextrose
Maïskiemolie

Verpakking
Zakgoed 3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,5 Units/kg
Energie (DE) 7,2 MJ/kg
Energie (ME) 6,0 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 21 %
Ruw eiwit 30 %
Ruw vet 4 %
Ruwe celstof 20 %
Ruw as 8 %
Suiker 18 %
Zetmeel 4 %
Glucosamine sulfaat 85 mg/kg
Chondroïtine sulfaat 20 g/kg
Hyaluronzuur 1250 mg/kg
Collageen
(enzymatisch
gehydrolyseerd)

125 g/kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,3 %
Natrium 0,2 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 0,1 %

Voedingsadvies

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C 4.000 mg
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