WAT ALS JE SUIKERS
WILT BEPERKEN

Pavo Nature‘s Best
Dagelijkse gezondheids muesli
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Met Spelt en Timothee
Weinig suiker en zetmeel
Havervrij

Pavo Nature’s Best is een heerlijke, gezonde, structuurrijke muesli. Speciaal ontwikkeld voor recreatie- en
sportpaarden die lichte arbeid verrichten.
Deze muesli bevat Spelt, Luzerne, Timothee, sojavlokken en geëxtrudeerd lijnzaad voor meer glans.
De vitaminering is aangepast naar de laatste inzichten en gebaseerd op de gemiddelde waarden in het
hedendaagse ruwvoer.








Compleet krachtvoer voor elke dag (naast voldoende gras/ruwvoer)
Gegarandeerd havervrij
Zeer weinig suiker (2%) en zetmeel (16%)
Met Timothee als gezonde basis
Met Spelt en Luzerne om kauwen te stimuleren
Met stukjes wortel

nieuw
recept!

Productspecificaties

Teveel suiker en zetmeel is niet gezond voor paarden die
minder intensief werken of die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld
hoefbevangenheid. Daarom is Pavo Nature’s Best vernieuwd.
Met minder granen en extra Timothee. Deze gezonde muesli
heeft nog steeds een laag suikergehalte (2%), een duidelijk
lager zetmeelgehalte (16%) en meer structuur.

Nature’s Best is samengesteld uit o.a. de volgende grondstoffen.
Kijk voor de volledige samenstelling op de verpakking of op de productpagina van onze website www.pavo.nl
Fosfor
Natrium
Kalium
Magnesium

Gewaarborgde gehaltes
Ewpa
0,80
VREp
9,0 %
Ruw eiwit
12,0 %
Ruw vet
5,2 %
Ruwe celstof
19,0 %
Ruwe as
9,5 %
Suiker
2,4 %
Zetmeel
16,0 %
Calcium
1,1 %

Toevoegingsmiddelen
(per kg)
Vitaminen:
Vitamine A
12.500 IE
Vitamine D3
2.100 IE
Vitamine E
165 mg
Vitamine K3
3 mg
Vitamine B1
15 mg
Vitamine B2
15 mg

Aanvullend diervoeder voor paarden

www.pavo.nl/themas/suiker

0,4 %
0,5 %
1,4 %
0,5 %

Vitamine B6
Vitamine B12
Pantotheenzuur
Choline chloride
Foline
Niacinamide
D-Biotine
Spoorelementen:
Koper (E4)
IJzer (E1)
Zink (E6)
Mangaan
Kobalt
Selenium
Jodium

10 mg
150 mcg
15 mg
275 mg
7 mg
25 mg
250 mcg
20 mg
110 mg
100 mg
80 mg
0,5 mg
0,4 mg
0,5 mg

Pavo, het antwoord op jouw voedingsvragen

D150171

Luzerne 25%, Spelt 15%, Timothee 15%,
Appelpulp, Sojaolie, getoaste sojabonen
vlokken, Gepofte mais, Wortelschijven,
Lijnzaad, Cichoreipulp, Vitaminen en
mineralen.

www.pavo.nl/themas/suiker

Voor welke paarden is
Pavo Nature’s Best geschikt?

Er komt steeds meer vraag naar paardenvoer met minder
suiker / zetmeel en minder granen. Daarom is de meest populaire Pavo muesli Nature’s Best vernieuwd. Een volledig nieuw
recept naar de allerlaatste inzichten voor een gezond paard!

 Alle paarden die weinig suiker en
zetmeel nodig hebben maar die
aan alleen gras of ruwvoer niet
genoeg hebben.

Wat is er veranderd?
 Het aandeel granen is verlaagd.
 Timothee is als nieuwe grondstof ingezet (15%).
 De vitaminen- en mineralengehaltes zijn aangepast.

 Paarden die recreatief gereden
worden. Bij deze paarden hoort een
voer met een laag suiker- en
zetmeelgehalte en met uitstekende
vitaminering.

Dat betekent
 Dat het suikergehalte nog steeds 2% is.
 Dat het zetmeel gehalte is gedaald van 24 naar 16%
 Dat Nature’s Best extra structuur heeft voor een

 Sportpaarden in de basissport, met
name de paarden die wat nerveus
zijn of die niet zo goed tegen haver
kunnen. Merk je dat er meer nodig is
aan energie of spierontwikkeling dan
kun je Pavo TopSport erbij geven.

goede darmwerking.
 Dat de vitaminen- en mineralen zijn aangepast naar
nieuwe inzichten.

 Jonge paarden (vanaf 3 jaar) die
beginnen met werken.

Timothee
Timothee is een smakelijke grassoort met een zeer goede
voedingswaarde voor paarden. Helaas houdt deze grassoort
het in een paardenweide als ‘plant’ niet lang vol omdat deze
zeer slecht tegen begrazen kan.

1 volle voerschep bevat
circa 0,9 kg Nature’s Best

Het is een vezelrijke plant met een heerlijke kruidenachtige
geur. In vergelijking met grassoorten als Engels Raaigras
heeft Timothee een laag suikergehalte. Met name de fructanen zijn relatief laag.
Speciaal voor Pavo worden er in Zeeland een flink aantal
hectares Timothee verbouwd en op het juiste moment geoogst. In Pavo Nature’s Best vind je Timothee terug in de
vorm van zogenaamde “flakes”.

<< bekijk de video op www.pavo.nl/media/tv

Stel je voedingsvraag via voeradvies@pavo.net

Adviezen gaan uit van een rantsoen met
voldoende ruwvoer van goede kwaliteit.
Wij geven graag antwoord op jouw
voedingsvragen. Neem voor persoonlijk
advies op maat voor jouw paard of pony
contact op met Pavo VoerAdvies:
Nederland
België
Email

0900 722 73 36
051 33 51 08
voeradvies@pavo.net

Gewicht volwassen paard
Advies

200 kg 400 kg 600 kg

Nature’s Best kg/dag kg/dag

kg/dag

Onderhoud

0,7

1,3

2,0

Basissport

0,8

1,7

2,5

Meer informatie? zie www.pavo.nl/themas/suiker

