
Pavo FibreBeet
De beste ondersteuning bij conditieherstel
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Hoera: verkozen tot Horses Product van het Jaar!

Sommige paarden zijn moeilijk in conditie te houden: ze vallen in en de bespiering
neemt af. Het bijvoeren met (meer) krachtvoer is dan niet altijd de oplossing.

Je paard perfect in conditie met Pavo FibreBeet

Pavo FibreBeet is speciaal ontwikkeld voor paarden en pony’s met een
conditieachterstand. Het is een zorgvuldig samengestelde combinatie van
SpeediBeet (bietenpulpvlokken), luzerne en zeer goed verteerbare vezels uit
sojahullen met een vleugje Foenegriek voor de smakelijkheid. De kwalitatief
hoogwaardige eiwitten uit luzerne maakt FibreBeet de ideale ruwvoeraanvulling
voor magere, schrale (sport)paarden om weer perfect in conditie te komen. Pavo
FibreBeet is volledig graanvrij en bevat bovendien een zeer laag suiker- en
zetmeelgehalte. Het is dus ook prima geschikt voor paarden die gevoelig zijn voor
suiker.

Pavo FibreBeet geweekt voeren

Voordat je Pavo FibreBeet kunt voeren moet je het eerst weken in water, in de
verhouding 1 : 3 (FibreBeet : water). Laat het een kwartiertje staan in warm water
(45 min. in koud water) en je zult zien dat de brokjes al het vocht opnemen en er
een droge, smakelijke korrel overblijft. 

Tip: vul vitaminen en mineralen aan!

Pavo FibreBeet valt onder de categorie ruwvoer en bevat geen toegevoegde
vitaminen en mineralen. Voer je alleen Pavo FibreBeet naast je overige ruwvoer?
Dan is aanvulling van vitaminen en mineralen aan te raden, bijvoorbeeld met Pavo
Vital of de Pavo SummerFit koeken.

Belangrijke eigenschappen

Mix van supervezels uit SpeediBeet
en luzerne
Ondersteunt conditieherstel en
bespiering
Zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
Horses Product van het jaar 2019 in
de categorie Voer

Toepassing

Voor paarden met een
conditieachterstand en (sport)paarden
met arme bespiering
Goed te gebruiken als (tijdelijke)
ruwvoervervanger bij mindere kwaliteit
ruwvoer
Ideaal om in te zetten na zware
inspanning om uitdroging te
voorkomen
Uitermate geschikt om aan oude
paarden te voeren naast Pavo 18Plus

 

Voervoorschrift

Pavo FibreBeet moet nat gevoerd
worden. Week het product 15 minuten in
warm water of 45 minuten in koud water,
in de verhouding 1:3 (Pavo FibreBeet :
water)

Dagelijks advies 100gr/100kg
lichaamsgewicht
Maximaal 1kg/100kg lichaamsgewicht

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep FibreBeet
bevat circa 1,140 kg (droog
afgewogen)
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Productspecificaties
Samenstelling
Bietenpulp
Luzerne
Sojahullen*
Lijnzaad
Rietmelasse
Fenegriek
*Geproduceerd met genetisch
gemodificeerde sojabonen

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

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1 %
Fosfor 0,2 %
Natrium 0,1 %
Kalium 1,4 %
Magnesium 0,2 %

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 11,0 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,88 EWpa
Energie (ME) 9,4 MJ/kg
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 22 %
Ruwe as 10 %
Suiker 5 %
Zetmeel 3 %

Houdbaarheid
Zakgoed 12 maanden
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