
Pavo Ease&Excel
Innovatief sportvoer ter ondersteuning van de maagfunctie
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Pavo Ease&Excel
Pavo Ease&Excel is een innovatief sportvoer speciaal ontwikkeld voor een goed
zuur-base-evenwicht in de maag en daardoor uitermate geschikt voor sportpaarden
die topprestaties moeten leveren. Het is een volledig krachtvoer, hoog in energie uit
zeer goed verteerbare vezels en plantaardige olie (lijnzaad- en sojaolie) met
daarnaast een zeer laag suiker- en zetmeelgehalte.

De Protexin In Feed-Formula
Pavo Ease&Excel bevat de unieke Protexin In Feed-Formula: een unieke mix van
maagzuur-neutraliserende stoffen, beta-glucanen, Arabische gom en pro- en
prebiotica ter ondersteuning van een gezonde maag- en darmfunctie. De
ondersteuning in de maag en de dunne darm bestaat uit het neutraliseren van het
maagzuur, reguleren van de passagesnelheid en bescherming van de maagwand.
De pre- en probiotica ondersteunen de goede darmbacteriën zowel in de dunne- als
de dikke darm en zorgen zodoende voor een evenwichtige darmflora.

Voermanagement
Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat je je voermanagement aanpast en
naast Pavo Ease&Excel voldoende ruwvoer aanbiedt. Ga voor de minimale
ruwvoeropname uit van 1,5% van het lichaamsgewicht in droge stof, verdeeld over
zoveel mogelijk maaltijden per dag.

Tip: meng Pavo Ease&Excel met Pavo DailyPlus voor het verlagen van de
opnamesnelheid en verhogen van de kauwintensiteit.

Meer lezen over voermanagement? Download gratis de whitepaper ‘Hoe manage
jij je voermanagement: het ultieme stappenplan om een goede maagfunctie te
ondersteunen’.

Benieuwd naar de ervaringen met Pavo Ease&Excel? Lees hier wat de experts
zeggen over Pavo Ease&Excel. 

Belangrijke eigenschappen

Structuurrijke sportmuesli om kauwen
te stimuleren
Hoog in energie uit zeer goed
verteerbare vezels en oliën
Zeer laag suiker (6%) en zetmeel
(8%)
Hoogwaardige eiwitten voor sneller
herstel van spieren na training
Bevat unieke Protexin In Feed-
Formula ter ondersteuning van een
gezonde maag- en darmfunctie

Toepassing

Geschikt voor:

Alle sportpaarden met een gevoelige
maag
Sportpaarden met een slechte eetlust
Nerveuze en gestreste sportpaarden
Sportpaarden die extra ondersteuning
nodig hebben bij spierherstel

Voervoorschrift

Middelzware arbeid: 0,45 kg per 100
kg lichaamsgewicht per dag
Zware arbeid: 0,6 kg per 100 kg
lichaamsgewicht per dag
Maximaal: 1,0 kg per 100 kg
lichaamsgewicht per dag
Schepinhoud: een volle Pavo
voerschep bevat circa 850 gr Pavo
Ease&Excel
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Productspecificaties
Samenstelling
Sojahullen
Haverhullen
Luzerne
Sojaolie
Graanbostel
Bietenpulp
Tarwe
Sojaschroot, getoast
Rietmelasse
Lijnzaad
Tarwegries
Dicalciumfosfaat
Calciumcarbonaat
Natriumchloride
ß-glucanen
Magnesium carbonaat
Fructo-oligo sacchariden
Acacia gom

Houdbaarheid
Houdbaarheid 5 maanden

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper 65 mg
IJzer 65 mg
Zink 150 mg
Mangaan 55 mg
Kobalt 1,0 mg
Selenium 0,3 mg
Jodium 1,2 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,95 EWpa
Energie (DE) 13 MJ
Energie (ME) 11,1 MJ/kg
Verteerbaar ruw
eiwit (VREp)

11,05 %

Ruw eiwit 13,0 %
Ruw vet 10,5 %
Ruwe celstof 18,0 %
Ruwe as 8,0 %
Suiker 6,0 %
Zetmeel 8 %
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,6 %
Natrium 0,3 %
Magnesium 0,4 %

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

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 13.000 IE
Vitamine D3 1.300 IE
Vitamine E 375 mg
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