
Pavo DailyPlus
Voor een tevreden paard
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In de vrije natuur grazen paarden ongeveer 16 uur per dag en maken zo’n 40.000
kauwbewegingen. Onze paarden op stal kauwen veel minder. Pavo DailyPlus is
uitgebalanceerd ruwvoer (voedingswaarde gelijk aan goed hooi) dat je mengt met
krachtvoer om kauwen en de speekselproductie van je paard te stimuleren. Veel
kauwen gaat verveling tegen en een gezonde speekselproductie is goed voor een
gezond spijsverteringsstelsel.
Pavo DailyPlus is hét recept voor een tevreden paard.

Pavo DailyPlus is verbeterd! Het nóg rijker aan structuur. Het aandeel fijne delen is
verlaagd en het aandeel stengel is verhoogd. De grondstoffen worden nog strenger
geselecteerd op meer stengel en minder blad. Daarmee is de structuurwaarde
verhoogd en kauwt je paard nog meer.

 

Belangrijke eigenschappen

stimuleert kauwen - tot 3 x zo veel
verlengt de eettijd - tot 3 x zo lang
gaat verveling tegen
ideaal om voernijd tegen te gaan
bevordert een gezonde spijsvertering

Toepassing

Zeer geschikt voor paarden en pony’s
van alle rassen en in alle disciplines en
onze aanbeveling bij paarden die last
hebben van maagzweren.

Voervoorschrift

Meng 300-500 gram door elke
krachtvoer maaltijd en geef dat aan
uw paard.
Voor optimale voeropname, het
mengsel van DailyPlus met krachtvoer
iets bevochtigen met water.
Maximale voergift is 1500 gram per
100 kg lichaamsgewicht (net als hooi).

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Dailyplus
bevat circa 0,2 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Snijhaver
Gerstestro
Tarwegries
Rietmelasse
Gras
Gerst
Sojaolie
Mineralen

Verpakking
Zakgoed 90 litres

Houdbaarheid
Houdbaarheid 12 months

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,54 Units/kg
Energie (DE) 7,8 MJ/kg
Energie (ME) 6,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 6,8 %
Ruw eiwit 10,5 %
Ruw vet 2,4 %
Ruwe celstof 26 %
Ruw as 9 %
Suiker 9 %
Zetmeel 3,2 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,6 %
Fosfor 0,3 %
Natrium 0,1 %
Kalium 2,1 %
Magnesium 0,3 %
Zink - mg
IJzer - mg
Selenium - mg
Mangaan - mg
Jodium - mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Gehaltes vergelijkbaar met gemiddeld
ruwvoer (hooi, voordroogkuil)
geen toegevoegde vitamines

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

Voedingsadvies
Approximately per

portion

Horse 0,3 kg -
0,5 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

