
Pavo HealthBoost
De krachtige opkikker voor ieder paard
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Merk je dat de weerstand van je paard niet optimaal is? Is hij ziek geweest, heeft hij
een operatie ondergaan, verandert er iets heel ingrijpends in zijn leefwereld (een
verhuizing of het overlijden van een maatje) of is zijn conditie minder, bijvoorbeeld
omdat hij ouder wordt? Dan is Pavo HealthBoost mogelijk de oplossing!

Vitamineboost voor je paard

Pavo HeathBoost bevat een uitgebreid scala aan vitaminen, antioxidanten en
prebiotica, en is daarmee een echte ‘boost’ voor je paard. De natuurlijke vitamine
E in combinatie met de natuurlijke CellProtect antioxidanten zorgen voor een nog
betere beschikbaarheid van vitamine E en het neutraliseren van de vrije radicalen.
Weerstand heeft alles te maken met een goede maag-darmwerking. Als probiotica
wordt vaak gebruik gemaakt van levend gist, dat in de darm bijdraagt aan een
gezonde darmflora. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat levend gist door de
verwerking in een product veel van de werking verliest. In Pavo HeathBoost is
daarom het prebioticum ‘Diamond V’ toegevoegd. Dat bevat voedingsstoffen die
gezonde darmbacteriën nodig hebben, waardoor deze optimaal kunnen floreren.

Er is geen ijzer aan toegevoegd, omdat jarenlange monitoring van de gehalten in
ruwvoer aantoont dat dat al in overvloedige mate beschikbaar is. Het bevat ook
geen tarwe, dus prima geschikt voor paarden die gevoelig zijn voor gluten.

Pavo HealthBoost is verkrijgbaar in een emmer van 8 kilo.

Belangrijke eigenschappen

Krachtige opkikker na ziekte of
mindere periode
Ondersteunt het afweersysteem en de
darmgezondheid
Met vitaminen, prebiotica en
natuurlijke antioxidanten

Toepassing

Voor paarden die ziek zijn geweest of
verminderde conditie hebben
Voor paarden met een slechte
weerstand
Voor futloze paarden die meer
energie kunnen gebruiken
Voor paarden die om onbekende
reden in een dip zitten

Voervoorschrift

Geef Pavo HealthBoost als een kuur
voor twee à drie weken na ziekte of
langduriger bij paarden met verminderde
afweer.

Paard (ca. 600 kg): 250 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 125 gram per dag
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
Soja-eiwitconcentraat
Gist
Sojaschroot, getoast
Calciumcarbonaat
Soja olie (GMO vrij)
Dextrose
CellProtect

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 36.000 IE
Vitamine D3 7.920 IE
Vitamine E 2.400 IE
Vitamine K3 24 mg
Vitamine B1 72 mg
Vitamine B2 72 mg
Vitamine B6 48 mg
Vitamine C 6.800 mg
Pantotheenzuur 64 mg
Foliumzuur 48 mg
Niacine 120 mg
D-Biotine 2.400 mcg

(deels) natuurlijke vitamine E

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

Voedingsadvies

Verpakking
Emmer 8 kg

Houdbaarheid
Houdbaarheid 18 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 6,3 MJ/kg
Energie (EWpa) 0.5 EWpa
Energie (ME) 5,4 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 50 gr/kg
Ruw eiwit 19,1 %
Ruw vet 4,8 %
Ruwe celstof 20,5 %
Ruw as 10 %
Suiker 3%
Zetmeel 5.8%

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 1,3 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,2 %
Kalium 1,80 %
Magnesium 0,20 %
Koper 240 mg
IJzer 970 mg
Zink 960 mg
Mangaan 960 mg
Selenium 2,4 mg
Jodium 8,4 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium
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