Pavo Care4Life
Structuurrijke blend met kruiden voor een gezond paard in balans

Pavo Care4Life bevat alles wat we vanuit voedingsoogpunt kunnen bedenken om je
paard te ondersteunen bij zijn gezondheid. Dit bijzondere voer bestaat onder
andere uit vezelrijke grondstoffen, Omega 3- en Omega 6 vetzuren, pre- en
probiotica, gisten, 11 verschillende kruiden (4,5%) en vitaminen en mineralen in
organische vorm.
Het probioticum dat in Care4Life wordt toegepast is de levensvatbare gist cultuur
Yea-Sacc van Alltech (2 gram per kg voer). Als prebiotica worden in Care4Life
ingezet Biergist (0,5 gram per kg) en Inuline afkomstig uit Cichoreipulp (3 gram per
kg).
Maar net zo belangrijk als wat er wel inzit, is wat er niet inzit! Pavo Care4Life bevat
geen stoffen die het systeem onnodig belasten. Het heeft een suikerzetmeelgehalte van slechts 9%!! Het bevat geen granen of graanbijproducten, is
melassevrij en havervrij.
Pavo Care4Life past in het rantsoen van ieder paard!

Toepassing

Met 11 verschillende kruiden (zie
Past in het dieet van:
samenstelling)
Met pre- en probiotica
Paarden met neiging tot overgewicht
Geen granen, geen graanbijproducten
Paarden die slecht met suiker
en melassevrij
overweg kunnen
Zeer laag suiker (4,7%) en zetmeel
Paarden die weinig krachtvoer krijgen
(4,7%) gehalte
Paarden die moeten herstellen
Met organisch gebonden
spoorelementen
(Dit voer geneest of voorkomt geen
aandoeningen)

Voervoorschrift
Gemiddeld advies: 170 gram per 100
kg lichaamsgewicht per dag.
Dit is ongeveer 1 kg per dag voor een
gemiddeld warmbloedpaard.
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid
Schepinhoud
1 volle Pavo voerschep Care4Life
bevat circa 0,9 KG.
Tip voor paarden die snel en/of
schrokkerig eten:
Voor paarden die schrokkerig eten of
zich gemakkelijk verslikken adviseren wij
om Pavo Care4Life nat te voeren of te
mengen met Pavo Daily plus. Voeg ruim
water toe en laat het ongeveer een uur
staan. Je paard kan beginnen aan een
heerlijke gezonde maaltijd.
Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo Care4Life
Structuurrijke blend met kruiden voor een gezond paard in balans

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Appel pulp
Lijnzaad
Sojabonen vlokken
Kruidenmix (Marjoraan, Rozemarijn,
Dragon, Goudsbloem, Peterselie,
Paardenbloem, Echinazea, Brandnetel,
Salie, Venkelzaad, Koriander)
Zonnebloemzaadschillen
Zonnebloemzaadschroot
Sojaolie
Erwtenvlokken
Wortel
Cichoreipulp (prebiotium)
Pro-bioticum (Yea Sacc)
Vitaminen - mineralen
Verpakking
Zakgoed
Zakgoed

15 kg
3 kg

Houdbaarheid
Zakgoed

6 {months}

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa)
0,80 Units/kg
Energie (DE)
11,5 MJ/kg
Energie (ME)
9,6 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 11 %
Ruw eiwit
14 %
Ruw vet
6,5 %
Ruwe celstof
24 %
Ruw as
10 %
Suiker
4,7 %
Zetmeel
4,7 %
Lysine
6g
Methionine
1,9 g
Omega 3
12 g
Omega 6
20 g

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A
32.000 IE
Vitamine D3
3.600 IE
Vitamine E
600 IE
Vitamine B1
50 mg
Vitamine B2
40 mg
Vitamine B6
20 mg
Vitamine B12
500 mcg
Vitamine C
500 mg
Choline
500 mg
D-Biotine
500 mcg
Foliumzuur
15 mg
Vitamine K3
6 mg

Bewaaradvies
Koel, droog en donker bewaren. Na
Mineralen en sporenelementen (per kg) gebruik de verpakking hersluiten
Calcium
1,3 %
Fosfor
0,4 %
Natrium
1%
Kalium
1,4 %
Magnesium
0,6 %
Koper
80 mg
IJzer
150 mg
Zink
250 mg
Mangaan
150 mg
Selenium
0,9 mg
Jodium
1,5 mg
Kobalt
1,0 mg
Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Voedingsadvies kg/dag
200 kg

400 kg

600 kg

kg / dag kg / dag kg / dag
0,3 kg

0,7 kg

1,0 kg

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

als enig krachtvoer
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