Pavo FibreBeet
Den bedst mulige støtte til rekreation og huld

Nogle heste er svære at holde i god huld: de taber vægt og muskler. At fodre mere
og mere kraftfoder er ikke altid løsningen.
Din hest i perfekt huld med Pavo FibreBeet
Pavo FibreBeet er specielt udviklet til heste og ponyer i dårlig huld. Den indeholder
en nøje sammensat kombination af SpeediBeet (roeflager), lucerne og nem
fordøjelige fibre fra soya skaller, med et strejf af bukkehorn for bedre smag. Takket
være den høje fordøjelighed og kvalitets-proteiner fra lucerne er Pavo FibreBeet et
perfekt grovfoder tilskud til tynde og muskelfattige heste, som skal tage på. Pavo
FibreBeet er korn-fri og har et meget lavt sukker- og stivelsesindhold. Så den er
meget velegnet til heste der er sensitive overfor sukker.

Tip: Vær sikker på din hest får nok vitaminer og mineraler!
Pavo FibreBeet er kategoriseret som et grovfoder og er ikke tilsat vitaminer og
mineraler. Giver du, sammen med dit andet grovfoder, kun Pavo FibreBeet? Så
anbefales det at supplere med et tilskud af vitaminer og mineraler, som Pavo Vital
eller Pavo SummerFit brikketter.
Tilgængelig i 15 kg sække.
Egenskaber
Kombination af super-fibre fra Pavo
SpeediBeet og lucerne
Støtter opbygning af huld og muskler
Med et meget lavt sukker- og
stivelsesindhold

Velegnet til

Foderanbefaling

Ideel til alle heste med ringe huld,
eller sportsheste der er tynde og
mangler muskulatur
Kan også bruges som en midlertidig
eller permanent grovfoder-erstatning, i
tilfælde af ringe kvalitet eller mængde
stråfoder
Perfekt til at bruge ved anstrengende
præstation, for at forhindre
dehydrering
Meget velegnet at fodre til senior
heste sammen med Pavo 18Plus

Pavo FibreBeet skal fodres opblødt.
Opblød produktet i 15 minutter i varmt
vand eller 45 minutter i koldt vand, i
forholdet 1 del Pavo FibreBeet : 3 dele
vand.
Daglig anbefaling: 100 g/100 kg
legemsvægt
Maksimalt 1 kg/100 kg legemsvægt
Pavo fodermål:
1 fuldt Pavo fodermål med Pavo
FibreBeet indeholder ca. 1,140 kg (i
tør form)

Sammensætning
Våde roesnitter
Lucerne
Soja skaller*
Hørfrø
Melasse
Foengriek
*Fremstillet af genetisk modificeret
sojabønner
Opbevarings anvisning
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen
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Pakning
Indpakning

15 kg

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium
1%
Fosfor
0,2 %
Natrium
0,1 %
Kalium
1,4 %
Magnesium
0,2 %

Analytiske bestanddele
Energi (DE)
11,0 MJ/kg
Energie ( EWpa)
0,88 EWpa
Energi (ME)
9,4 MJ/kg
Råprotein
11 %
Råfedt
3%
Råfiber
22 %
Råaske
10 %
Sukker
5%
Stivelse
3%
Holdbarhed
Indpakning

12 mth

Stimulan - NL 07981
Tilskudsfoder til heste

Produkt specifikationer

