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Din häst har rätt till en hälsosam och naturlig tillvaro.Varje dag njuter ni tillsammans
av naturens goda och självklart vill du att detta ska finnas i din hästs fodergiva.
Naturliga och hälsosamma ingredienser försäkrar en god hälsa. Med Pavo Nature's
Best, får din häst eller ponny det bästa fråm naturen i form av en välsmakande och
varierad müsliblandning. Denna balanserade och välsmakande müslimix innehåller
en optimal koncentration av naturliga råvaror, vitaminer, spårämnen samt mineraler.
Pavo Nature's Best är en fullgod daglig ersättning av annat kraftfoder och
tillsammans med hö eller hösilage utgör det basen för en god hälsa. Denna
müsliblandning är noggrant sammansatt, så att det dagliga behovet tillgodoses
även vid en liten fodergiva. De smakliga morötterna, den värdefulla strukturen av
alfalfa (luzern) och vete ger en hälsosam och säker matsmältning. Under dagen
kommer din häst eller ponny att tugga mer aktivt och under längre tid, vilket hjälper
och underlättar matsmältningen i mage och tarm och detta är mycket viktigt.

 

Viktiga egenskaper

Mycket lågt proteininnehåll
Havrefri
Låg sockerhalt (endast 2% )
Ett komplett müsli, som kan ges dagligen
Med tillsatta morotsbitar, smakligt och gott

 

Användning

För fritid och lättare sport
Idealt för hästar och ponnyer som har en tendens att lätt bli
feta
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Luzern 30
Dinkel 15
Vetekli fint
Timotej 11
Sojaskal
Torkad äppelpressmassa
Sojaolja
Majs poppat
Rostade sojabönor, flingor
Morotsflan 2
Rörsockermelass
Linfrö
Kalcium karbonat
Salt
Monokalciumfosfat
Vitaminer & Mineraler

Förpackning
Säck 15 kg
Säck 3 kg
Big Box 550 kg

Garanterat innehåll
0,8 Units/kg

Smältbar Energi
(DE)

11,5 MJ/kg

Energie (ME) 9,6 MJ/kg
Smältbart råprotein 9 %
Rå protein 12 %
Rå Fett 5,2 %
Växttråd 19 %
Råaska 9,5 %
Socker 2,4 %
Stärkelse 16 %

Mineraler och spårämnen (per Kg)
Kalcium 1,1 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,4 %
Magnesium 0,5 %
Kopper 40 mg
Järn 90 mg
Zink 160 mg
Mangan 80 mg
Selen 0,45 mg
Jod 0,5 mg
Kobolt 0,5 mg

Vitaminer (per Kg)
Vitamin A 12.500 IE
Vitamin D3 2.200 IE
Vitamin E 200 IE
Vitamin B1 15 mg
Vitamin B2 15 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 150 mcg
Kolin 275 mg
D-Biotin 250 mcg
Folsyra 7 mg
Vitamin K3 3 mg

Hållbarhet
Säck 6 {months}
Big Box 6 {months}

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Maintenance 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Light work 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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