
Pavo Vital
Dagelijkse vitaminen- en mineralenbalancer
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Krijgt jouw paard of pony weinig of geen krachtvoer? Geef ze dan Pavo Vital! Bij
minder dan 1,5 kg krachtvoer per dag voor een paard (600 kg) en minder dan 0,75
kg per dag voor een pony (300 kg) krijgen ze namelijk al onvoldoende vitaminen en
mineralen binnen en is aanvulling met een balancer, zoals Pavo Vital de oplossing!

Nieuwe generatie balancer
Pavo Vital is een dagelijkse balancer: een melasse- en graanvrij brokje met alle
vitaminen en mineralen die je paard nodig heeft, gemaakt van 100% natuurlijke
grondstoffen en zónder overbodige toevoegingen. Het unieke aan Pavo Vital is de
toevoeging van de nieuwste generatie sporenelementen Intellibond®. Deze
speciale mix zorgt er namelijk voor dat de van nature vieze smaak van koper en
zink pas in de maag vrijkomt in plaats van in de mond. Hierdoor proeft je paard er
dus niets van en worden de altijd lastige sporenelementen zeer goed opgenomen.
Samen met de  toevoeging van timothee en luzerne resulteert dat in een zeer
smakelijk brokje!

Samengesteld volgens de laatste onderzoeksgegevens
Alle vitaminen en mineralen in Pavo Vital zijn wetenschappelijk op elkaar
afgestemd. Je hoeft dus geen verschillende potjes meer te combineren en
voorkomt het risico op overdosering. Pavo Vital bevat de dagelijkse dosis selenium
en extra biotine ter ondersteuning van de hoef- en huidgezondheid. Daarnaast is de
hoeveelheid vitamine A bewust laag en is er geen ijzer toegevoegd, omdat paarden
dit al voldoende binnenkrijgen uit ruwvoer.  

Lees meer over de nieuwe Pavo Vital.

Belangrijke eigenschappen

Melasse- en graanvrij
Zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
100% natuurlijke ingrediënten
timothee en luzerne
Goed opneembare Intellibond®
sporenelementen

Toepassing

Geschikt voor:

Paarden en pony’s die weinig of geen
krachtvoer krijgen
Paarden en pony’s die alleen
ruwvoer (hooi of voordroog) krijgen
Paarden en pony’s die 24/7 in de wei
staan

Voervoorschrift

Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Timothee
Calciumcarbonaat
Natriumchloride

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 25.000 IE
Vitamine D3 35.000 IE
Vitamine E 6.000 mg
Vitamine B1 400 mg
Vitamine B2 400 mg
Vitamine B6 250 mg
Vitamine C 5.000 mg
Pantotheenzuur 400 mg
Foline 225 mg

1.050 mg
Niacine 1.050 mg
D-Biotine 20.000 mcg

Houdbaarheid
Houdbaarheid 12 maanden

Verpakking
Emmer 8 kg
Zakgoed 20 kg
Navulverpakking 8 kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper 800 mg
Zink 2.500 mg
Mangaan 3.750 mg
Selenium 10 mg
Jodium 30 mg
Calcium 1,44 %
Fosfor 0,26 %
Natrium 1,55 %
Kalium 2,13 %
Magnesium 0,12 %

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium
Intellibond®

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 7,8 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,62 EWpa
Energie (ME) 6,6 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 6,5 %
Ruw eiwit 6,5 %
Ruw vet 2,7 %
Ruwe celstof 28,4 %
Ruw as 16,4 %
Suiker 4,5 %
Zetmeel 0,24 %

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Voedingsadvies
 600 kg 300 kg

 100 g
Per dag 

50 g Per
dag
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