
Pavo SlobberMash
De heerlijke warme traktatie!
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Pavo SlobberMash is een compleet krachtvoer dat je eenvoudig en snel met warm
water klaarmaakt. Door het hoge aandeel zuiver lijnzaad krijgt je paard een
schitterende glans. Het ondersteunt een goede darmwerking en gezonde vertering
waardoor de kans op koliek afneemt.

Belangrijke eigenschappen

volwaardig krachtvoer, rijk
gevitamineerd
met hoog aandeel zuiver lijnzaad en
extra vitamine C
veel zemelen voor een stabiele
vertering en minder kans op koliek
versnelt herstel na zware prestatie of
ziekte
helpt om sneller te verharen en geeft
je paard een prachtige gezonde glans
eenvoudig te bereiden met warm
water en direct klaar

 

Toepassing

Onze aanbeveling bij de volgende
situaties:

senioren met gebitsproblemen
paarden met een achterstand in
conditie
paarden die moeten herstellen na
inspanning of ziekte
als een gezonde en heerlijke verwen
maaltijd
moeilijke eters, bijvoorbeeld op
concours

Voervoorschrift

Gemiddeld advies: 200 gram per 100
KG lichaamsgewicht per dag.
Ter bereiding, 1 deel slobber mengen
met 1 deel heet water. Hierna goed
mengen en af laten koelen tot een
handwarme temperatuur. Het product
is dan klaar om te voeren.

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep SlobberMash
bevat circa 0,6 KG
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwezemelen
Geplette haver
Lijnzaadschilfers
Gepunte haver
Gepofte Mais
Rietmelasse
Gepofte Gerst
Lijnzaad
Tarwezetmeel
Sojaolie
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 15 kg
Zakgoed 6 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 4 mth

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,87 Units/kg
Energie (DE) 12,6 MJ/kg
Energie (ME) 10,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 11,5 %
Ruw eiwit 15 %
Ruw vet 8 %
Ruwe celstof 7 %
Ruw as 7 %
Suiker 7 %
Zetmeel 29 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,8 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,5 %
Kalium 0,9 %
Magnesium 0,5 %
Koper 20 mg/kg
IJzer 90 mg/kg
Zink 100 mg/kg
Mangaan 80 mg/kg
Selenium 0,35 mg/kg
Jodium 0,5 mg/kg

Voedingsadvies

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 12.500 IE
Vitamine D3 2.100 IE
Vitamine E 165 IE
Vitamine B1 15 mg
Vitamine B2 15 mg
Vitamine B6 10 mg
Vitamine B12 150 mcg
Vitamine C 200 mg
Choline 275 mg
D-Biotine 250 mcg
Foliumzuur 7 mg

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

Voedingsadvies
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

in dagelijks rantsoen* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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