Pavo PodoCare
Tilskudsfoder til voksende føl op til 30 måneder

I løbet af de første måneder af sit liv, behøver føl mange byggesten til en sund
knogle udvikling. Men det er utroligt vigtigt at disse byggesten er tilgængelige i det
rigtige forhold. For lidt af et mineral, eller for meget af et andet, kan give lidelser
som OC/ OCD (ledmus). Hvis forholdet er ukorrekt kan optagelesen af mineralet
blive svækket.
Pavo PodoCare: mineraler i det rigtige forhold
Pavo PodoCare indeholder mineralerne forfor, magnesium, calcium og vitamin D for
optimal vækst af knoglevævet. Især ekstra fosfor og magnesium er nøglen til sund
knogle opbygning. Folk tror ofte fejlagtigt at føl skal have ekstra kalcium, men der er
tilstrækkeligt i hoppens mælk og i stråfoderet. Baseret på vores seneste
videnskabelige undersøgelser, er forholdet af mineraler nøjsomt tilpasset føllets
behov. Produktet indeholder ikke hvede og er derfor velegnet til en gluten-fri diæt.
Foderanbefaling Pavo PodoCare
Prøv at få føllet til at æde Pavo PodoCare far en så ung alder som muligt. Fra 4 til 6
uge starter føl ofte med at spise med i moders krybbe. Det er klogt at lære dem at
spise selv fra en tidlig alder, ved at tilbyde dem deres egne krybbe lidt væk fra
moderens.
Pavo PodoCare er tilgængelig i en 8 kg spand.

Den bedste start for et sundt føl
Støtter sund knogle udvikling
Forholdet af mineraler tilpasset
behovet
Videnskabeligt dokumenteret effekt

Velegnet til
Til unge føl op til 30 måneder
Til hopper i den sidste del af
drægtigheden, hvis de ikke får Pavo
PodoLac

Foderanbefaling
For at sikre at føllet ikke mangler noget i
den vigtigste periode af sit liv, kan du
give Pavo PodoCare op til 30 måneder,
eller indtil føllet spiser Pavo PodoStart.
Så snart et føl spiser 1 kg Pavo
PodoStart om dagen, er det ikke
længere nødvendigt at give Pavo
PodoCare.
Heste føl: 200 gram pr dag
Pony føl: 100 gram pr dag
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Egenskaber

Pavo PodoCare
Tilskudsfoder til voksende føl op til 30 måneder

Produkt specifikationer
Sammensætning
Lucerne
Rugstrømel
Magnesiumphosphat
Laktose
Melasse
Magnesiumsalte af organiske syrer
Hørfrø olie
Dextrose
Pakning
Spand

8 kg

Opbevarings anvisning
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

Analytiske bestanddele
Energi (DE)
8.5 MJ/kg
Energie ( EWpa)
0.59 EWpa
Fordøjeligt råprotein 84 gr/kg
Råprotein
12,4 %
Råfedt
3,2 %
Råfiber
19,2 %
Råaske
17,3 %
Sukker
8,5 %
Stivelse
4%
Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium
1,3 %
Fosfor
1,4 %
Magnesium
2,3 %
Natrium
0,3 %
Kalium
1,6 %
Kobber
290 mg
Jern
675 mg
Zink
830 mg
Mangan
520 mg
Selen
1,3 mg
Jod
0,5 mg

Vitaminindhold (pr. kg)
?-Caroten
400 mg
A-vitamin
31.275 IE
D3-vitamin
20.820 IE
E-vitamin
1.300 IE
K3-vitamin
20 mg
B1-vitamin
104 mg
B2-vitamin
130 mg
B6-vitamin
78 mg
B12-vitamin
1.042 mg
C-vitamin
4.000 mg
Pantotesyre
115 mg
Cholin
3.000 mg
Folsyre
52 mg
Niacin
188 mg
D-Biotin
3.645 mcg

Organisk bundne mineraler
Organsik form af selen
Foderanvisninger

18 mth
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Holdbarhed
Indpakning
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