
Pavo SummerFit
De dagelijkse vitaminen en mineralenaanvulling
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Pavo SummerFit is nu Pavo DailyFit!

Veel paarden en pony’s hebben weinig tot geen krachtvoer nodig. Maar ruwvoer
alleen bevat onvoldoende vitaminen en mineralen om de dagelijkse behoefte te
dekken. Pavo SummerFit is een smakelijke koek met één dagdosis vitaminen en
mineralen maar dan zónder de energie en calorieën die in krachtvoer zitten. Dat
komt omdat 1 koek van Ca. 150 gram per dag (voor pony’s zelfs een halve koek)
voorziet in de behoefte van je paard (net zoveel vitaminen en spoorelementen als in
2 kg krachtvoer). Daarnaast bevatten de koeken nauwelijks eiwit. Het is de ideale
aanvulling op een ruwvoerrantsoen of bij een lage krachtvoergift. De koeken zijn
dun geperst en kun je makkelijk breken.

Pavo SummerFit is nu Pavo DailyFit!

Bij Pavo blijven we continu innoveren en onze producten verbeteren, zo nu ook
Pavo SummerFit. Op basis van de laatste inzichten en de testresultaten van een
50-tal enthousiaste paardenhouders kunnen we met trots zeggen dat onze Pavo
SummerFit zijn vernieuwd! 

Wat is er vernieuwd?

De samenstelling & vitaminering is geüpdatet naar de laatste inzichten
Het suiker- en zetmeelgehalte is verlaagd
De nieuwe koeken zijn graanvrij
De belangrijkste grondstoffen zijn grasbrok en timotheegras 
De koeken zijn makkelijker te breken
Er zijn extra weerstand-ondersteunende kruiden en bloemen toegevoegd:
meidoorn, brandnetel, paardenbloem en goudsbloem
De nieuwe koeken heten Pavo DailyFit. Het houdt je paard namelijk niet
alleen in de zomer fit, maar iedere dag, het hele jaar door!
De verpakking is in een nieuw jasje gestoken

Wat verandert er niet?

Het blijft een dagelijkse vitaminekoek voor alle paarden en pony’s, zoals je gewend
bent. De toevoeging van de weerstand-ondersteunende bloemen en kruiden maken
het juist een nóg completere dagelijkse gezondheidskoek!

Belangrijke eigenschappen

1 koek = dagdosis vitamines en
mineralen
Geen calorie teveel
Voor álle rassen in álle seizoenen

Toepassing

Pavo SummerFit is bijzonder geschikt
voor paarden en pony’s die:

De hele dag in de weide lopen
Als aanvulling naast hooi of voordroog
Om verschillende redenen weinig
krachtvoer krijgen/nodig hebben
Extra vitaminen en mineralen kunnen
gebruiken

Voervoorschrift

1 koek = dagdosis vitamines en
mineralen voor een paard van 400 -
600 kg
Voor pony's van 200 - 300 kg is
een 1/2 koek voldoende
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Productspecificaties
Samenstelling
Tarwegries
Sojahullen
Luzerne
Tarwe vlokken
Haverhullen
Rietmelasse
Tarwe
Calciumcarbonaat
Lijnzaad
Natriumchloride
Magnesiumoxide
Lijnzaadschilfers
Tarwevoerbloem

Verpakking
Wikkel 5 kg
Wikkel XL 15 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 10,1 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,7 EWpa
Verteerb. ruw eiwit 7,8 %
Ruw eiwit 11 %
Ruw vet 3 %
Ruwe celstof 15 %
Ruw as 11,5 %
Suiker 6,5 %
Zetmeel 17 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,6 %
Fosfor 0,45 %
Natrium 0,6 %
Kalium 1,4 %
Magnesium 0,9 %
Koper 360 mg
IJzer 772 mg
Zink 1800 mg
Mangaan 440 mg
Kobalt 4,4 mg
Selenium 5,3 mg
Jodium 6,6 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Houdbaarheid
Wikkel 9 maanden

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 108.000 IE
Vitamine D3 14.400 IE
Vitamine E 2.878 IE
Vitamine K3 25 mg
Vitamine B1 200 mg
Vitamine B2 200 mg
Vitamine B6 150 mg
Vitamine B12 2.000 mcg
Pantotheenzuur 176 mg
Choline 900 mg
Foline 68 mg
Niacine 268 mg
D-Biotine 2.200 mcg

Voedingsadvies
Gewicht paard; Aantal koeken per dag
200-300 kilo 0,5 Brikett
300-600 kilo 1,0 Brikett
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