
Pavo FibreBeet
Det bästa möjliga fodret för återhämtning
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Vissa hästar är svåra att bibehålla i bra kondition, de tappar både i kroppsvikt och
muskelmassa. Att stödfodra med kraftfoder och tillskott hjälper inte alltid.

Pavo FibreBeet ser till att din häst bibehåller perfekt kondition

Pavo FibreBeet utvecklades speciellt för hästar och ponnys i dålig kondition. Den
består av en varsamt sammansatt kombination av SpeediBeet (betfibrer), alfalfa
och mycket lättsmälta fibrer från sojaskal med en nypa fenugreek
(bockhornsklöver) för smaklighetens skull. Tack vare det högkvalitativa
proteininnehållet från alfalfa är FibreBeet det perfekta tillskottet av grovfoder för att
få en tunn och trött häst att återfå en perfekt kropp i toppkondition. Pavo FiberBeet
är fri från spannmål och har ett lågt innehåll av socker och stärkelse. Den är helt
enkelt en väl anpassad produkt för hästar som är känsliga för socker.

Tips: Se till att din häst får i sig tillräckligt med vitaminer och
mineraler!

Pavo FibreBeet är klassat som grovfoder och innehåller inga tillsatta vitaminer och
mineraler. Ger du endast Pavo FibreBeet som komplement till grovfodret? I så fall
rekommenderar vi att tillsätta extra vitaminer och mineraler till din hästs foderstat,
exempelvis Pavo Vital eller Pavo SummerFit bricketter.

Viktiga egenskaper

Kombination av superfibrer från
SpeediBeet och alfalfa
Stödjer kroppens återhämtning och
uppbyggnad av muskler.
Mycket lågt innehåll av socker och
stärkelse

Användning

Idealisk för hästar i dålig kondition och
för sport- och fritidshästar som
kämpar med att bygga muskler
Kan också användas som tillfällig eller
permanent ersättning av grovfoder om
grovfodret är av sämre kvalitet
Idealisk att ge efter ansträngande
träningspass för att förebygga
uttorkning
Mycket lämplig för äldre seniora
hästar som ett komplement till Pavo
18Plus

Foderråd

Pavo FibreBeet måste blötläggas.
Blötlägg produkten i 15 minuter i varmt
vatten eller 45 minuter i kallt vatten.
Blanda Pavo FibreBeet och vatten i
förhållandet 1:3 (Pavo FibreBeet :
Vatten)

Daglig rekommenderad fodergiva: 100
g/100 kg kroppsvikt
Maximalt 1 kg/100 kg kroppsvikt

Pavo foderskopa:

1 full Pavoskopa med FibreBeet
innehåller ca. 1,140 kg (torrvikt)

Innehållsförteckning
Innehåller 
Betmassa
Lusern
Sojaskal*
Linfrö
Rörsockermelass
Bockhornsklöver
*Framställt av genetiskt modifierade
sojabönor

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Förpackning
Säck 15 kg

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1 %
Fosfor 0,2 %
Natrium 0,1 %
Kalium 1,4 %
Magnesium 0,2 %

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

11,0 MJ/kg

0,88 EWpa
Energi (ME) 9,4 MJ/kg
Råprotein 11 %
Råfett 3 %
Växttråd 22 %
Råaska 10 %
Socker 5 %
Stärkelse 3 %

Hållbarhet
Säck 12 månader
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