
Pavo GutHealth
Voor een stabiele darmfunctie
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Paarden hebben van nature een zeer gevoelig maagdarmkanaal. Dit betekent dat
een verandering in het rantsoen, bijvoorbeeld als je paard weer de wei op gaat, al
kan zorgen voor een veranderende spijsvertering. Ook stress, een verhuizing of
operatie kunnen een oorzaak zijn. Een veranderende spijsvertering heeft alles te
maken met een disbalans van de darmbacteriën, waardoor je paard het voedsel
niet optimaal kan verteren. Gevolgen van deze disbalans kunnen o.a. dunne mest
en mestwater zijn.

Pavo GutHealth ondersteunt een stabiele darmfunctie

Pavo GutHealth is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering van je paard optimaal te
ondersteunen door de bacteriepopulatie in de darmen weer in balans te brengen.
De 100% natuurlijke ingrediënten zorgen ervoor dat alle gunstige bacteriën in de
dikke- en dunne darm maximaal worden ondersteund en de ongunstige bacteriën
geen kans krijgen om nog langer schade aan te richten.

Ingrediënten in Pavo GutHealth uitgelegd

Pavo GutHealth bevat onder andere appelpulp en bietenpulp, die de
eigenschappen hebben om water te binden en de maagwand te ondersteunen.
Appel- en bietenpulp zijn allebei rijk aan pectine, wat voor een ondersteunende
gellaag in de maagwand zorgt. Gerstgras zit vol essentiële vitaminen, mineralen en
antioxidanten en heeft daarmee een gunstige invloed op de darmimmuniteit. 
Brandnetel staat bekend om zijn bloedzuiverende werking. 

De oregano-olie in Pavo GutHealth is toegevoegd vanwege zijn zuiverende
werking. Lekkere bijkomstigheid: de brokjes ruiken door de oregano heerlijk naar de
Italiaanse keuken! Om de algehele darmgezondheid nog eens extra te
ondersteunen is ook een premix met onder andere Diamond V en inuline
toegevoegd. Dit zijn beide prebiotica, die helpen om het evenwicht tussen de
gunstige en ongunstige bacteriën in de darmen te behouden. Het bijzondere aan
inuline is dat het alleen afbreekbaar is door sommige groepen darmbacteriën – en
niet door het paard zelf – waardoor alle voedingsstoffen ter beschikking van de
bacteriën komen en niets verloren gaat. Naast prebiotica, bevat Pavo GutHealth
ook de probiotica Saccharomyces Cerevisiae, die werkt zoals het bekende
zuiveldrankje Yakult. Probiotica zijn bacteriën die levend de darmen bereiken. 

Tot slot bevat Pavo GutHealth de unieke CellProtect antioxidanten die de vrije
radicalen in het paardenlichaam vangen en neutraliseren. Vrije radicalen zijn stoffen
die ongunstige verandering aan cellen en het weefsel kunnen aanbrengen.

Al deze ingrediënten samen helpen je paard naar een stabiele bacteriepopulatie in
de darmen en ondersteunen een gezonde spijsvertering!

Combinatietip! 

Heeft jouw paard snel last van een onrustig maag-darmkanaal? Pavo SpeediBeet,
Pavo FibreBeet en Pavo FibreNuggets zijn vezelrijke ruwvoervervangers die de
darmbacteriën voeden. Deze ruwvoerproducten zijn een gezonde aanvulling op
ieder rantsoen.

Wat anderen zeggen over Pavo GutHealth

Yvonne Raaijmakers: “Eindelijk geen vieze, natte billen meer”

“Mijn oude paard van 27 jaar voer ik nu 3 weken lang 1 keer per dag Pavo
GutHealth. Na vijf dagen verdween het mestwater al en binnen twee weken was de
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mest niet meer slap en produceerde hij mooie, vaste mestballen. Eindelijk geen
vieze, natte billen meer!”

Isa van Veen: “Vanaf dag 2 had ik een ander paard op stal”

“Ik heb mijn paard Excellent (10 jaar oud) nu vier jaar en hij was altijd al snel aan
de diarree. In de loop der jaren werd zijn ontlasting alleen maar wateriger. Ik heb
echt van alles geprobeerd, maar het bleef nat. Na de eerste dag Pavo GutHealth
was er direct resultaat. Het water dat altijd meekwam, was binnen vier dagen
helemaal weg! Na de eerste week bestond zijn ontlasting uit mooie, stevige
mestballen. Ik hield mijn hart vast toen hij weer de wei op ging, maar er veranderde
helemaal niets! Ik kon mijn ogen bijna niet geloven. Voor Excellent is Pavo
GutHealth de oplossing. Tegen iedereen met dit probleem zou ik willen zeggen:
probeer het!”
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Belangrijke eigenschappen

Ter ondersteuning van een stabiele
darmfunctie
Voor een gezonde spijsvertering
100% natuurlijke ingrediënten
Met krachtige CellProtect
antioxidanten

Toepassing

Voor paarden met een gevoelige
spijsvertering
Bij een (plotselinge)
rantsoenverandering
Bij stress of een operatie

Voervoorschrift

Paard (ca. 600 kg): 250 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 125 gram per dag

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
Bietenpulp 10 %
Appelpulp 9,5 %
Gerstegras 9,4 %
Calciumcarbonaat
Brandnetel 5 %
Inuline 4,7 %
Weipoeder
Gist
Soja olie (GMO vrij)
Oregano 2,7 %
Sojaschroot, getoast
Dextrose
Darmflora stabilisatoren:
Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-1077

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

Verpakking
Emmer 7,5 kg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,6 %
Fosfor 0,30 %
Magnesium 0,13 %
Natrium 0,18 %
Zink 960 mg
Natrium 0,18 %
Kalium 1,3 %

Organisch gebonden sporenelementen

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,58 Wpa
Energie (DE) 7,2 MJ/kg
Energie (ME) 6,1 MJ/kg
Ruw eiwit 11,2 %
Ruw vet 6,8 %
Ruwe celstof 17,8 %
Ruwe as 11 %
Suiker 7.70%
Zetmeel 7.90%

Voedingsadvies
Dit voedermiddel mag tot maximaal 2000
gram per dier (600 kg) per dag gevoerd
worden
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