
Pavo SummerFit
De dagelijkse vitaminen en mineralenaanvulling
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Veel paarden en pony’s hebben weinig tot geen krachtvoer nodig. Maar ruwvoer
alleen bevat onvoldoende vitaminen en mineralen om de dagelijkse behoefte te
dekken. Pavo SummerFit is een smakelijke koek met één dagdosis vitaminen en
mineralen maar dan zónder de energie en calorieën die in krachtvoer zitten. Dat
komt omdat 1 koek van Ca. 150 gram per dag (voor pony’s zelfs een halve koek)
voorziet in de behoefte van je paard (net zoveel vitaminen en spoorelementen als in
2 kg krachtvoer). Daarnaast bevatten de koeken nauwelijks eiwit. Het is de ideale
aanvulling op een ruwvoerrantsoen of bij een lage krachtvoergift.

De 5 kg verpakking bevat 36 koeken en de 15kg verpakking bevat 108 koeken.

 

Belangrijke eigenschappen

1 koek = dagdosis vitamines en
mineralen
geen calorie teveel
voor álle rassen in álle seizoenen

Toepassing

Pavo SummerFit is bijzonder geschikt
voor paarden en pony’s die:

de hele dag in de weide lopen
om verschillende redenen weinig
krachtvoer krijgen/nodig hebben
extra vitaminen en mineralen kunnen
gebruiken, bijv na ziekte

Voervoorschrift

1 koek = dagdosis vitamines en
mineralen voor een paard van 300 -
600 kg
Voor pony's van 200 - 300 kg is
een 1/2 koek voldoende

Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries
Sojahullen
Luzerne
Tarwe vlokken
Haverhullen
Rietmelasse
Tarwe
Lijnzaad
Lijnzaadschilfers
Tarwevoerbloem
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Wikkel 5 kg
Wikkel XL 15 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,7 Units/kg
Energie (DE) 10,1 MJ/kg
Energie (ME) 8,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 7,8 %
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 15 %
Ruw as 12 %
Suiker 6 %
Zetmeel 16 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,7 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1,4 %
Magnesium 0,9 %
Koper 360 mg
IJzer 612 mg
Zink 1800 mg
Mangaan 450 mg
Selenium 5,0 mg
Jodium 7,0 mg

Houdbaarheid
Wikkel 9 mth

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 108.000 IE
Vitamine D3 14.400 IE
Vitamine E 2.878 IE
Vitamine B1 200 mg
Vitamine B2 200 mg
Vitamine B6 135 mg
Vitamine B12 2.000 mcg
Vitamine C 360 mg
Choline 900 mg
Foliumzuur 68 mg
D-Biotine 3.600 mcg

Voedingsadvies
Gewicht paard; Aantal koeken per dag
200-300 kilo 0,5 Brikett
300-600 kilo 1,0 Brikett

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

