Pavo Mobility
Voor soepele gewrichten

Gezonde gewrichten zijn nodig voor optimale beweging. De conditie van het
kraakbeen, de gewrichtsvloeistof en de banden en het kapsel die een gewricht bij
elkaar houden kan positief worden beïnvloed met de juiste voedingsstoffen.
Soepele gewrichten met Pavo Mobility
Pavo Mobility bevat glucosamine en hyaluronzuur, dat zijn bestanddelen voor
gezonde gewrichtsvloeistof. Chondroïtine en MSM (zwavel) hebben invloed op het
kraakbeen. Maar deze stoffen alleen zijn niet genoeg bij paarden. Het belangrijkste
is het speciale collageen dat in Pavo Mobility zit en het bindweefsel, bot en
kraakbeen ondersteunt. Daarnaast bevat het vitamine C en het micro-mineraal
silicium, dat een rol speelt bij de vorming van botweefsel, kraakbeen, collageen en
hyaluronzuur. Pavo Mobility bevat geen tarwe en is dus glutenvrij.
Pavo Mobility is verkrijgbaar in een handige emmer van 3 kilo.

Voor soepele gewrichten
Optimale voeding voor kraakbeen en
gewrichten
Ondersteunt de aanmaak van
gewrichtsvloeistof
Met collageen, glucosamine,
chondroïtine, hyaluronzuur, MSM en
silicium

Toepassing
Voor paarden die ondersteuning van
de gewrichten kunnen gebruiken
Voor sportpaarden
Voor jonge paarden die net in training
zijn
Voor oudere paarden

Voervoorschrift
Pavo Mobility kan preventief worden
gegeven aan sportpaarden, waarvan
veel van de gewrichten wordt gevraagd.
Na een blessure, problemen met
gewrichten of na indicatie van een
dierenarts dat jouw paard baat kan
hebben bij ondersteuning, kun je een
kuur van twee tot drie maanden geven.
Ook oudere paarden of paarden met
artroseklachten kunnen baat hebben bij
Pavo Mobility.
Ter preventie:
Paard (ca. 600 kg): 50 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 25 gram per dag
Als kuur en bij oudere paarden:
Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Belangrijke eigenschappen

Pavo Mobility
Voor soepele gewrichten

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Collageen (enzymatisch gehydrolyseerd)
Calciumcarbonaat
Roggevoerbloem
Lijnzaadolie
Aardappeleiwit
Dextrose
Verpakking
Emmer

3 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
6,2 MJ/kg
Energie (EWpa)
0.5 EWpa
Energie (ME)
5,3 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 70 gr/kg
Ruw eiwit
13,0 %
Ruw vet
5%
Ruwe celstof
23,4 %
Ruw as
8%
Suiker
8.3%
Zetmeel
3.5%

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine C
4.000 mg

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium
1%
Fosfor
0,3 %
Natrium
0,2 %
Silicium
2.000 mg
Methylsulfonyl10 g
methaan (MSM)
Hyaluronzuur
1.250 mg
Glucosamine sulfaat 85 mg
Chondroïtine sulfaat 20 g
Collageen
125 gr
(enzymatisch
gehydrolyseerd)
Voedingsadvies

18 maanden

Stimulan - NL 07981
Aanvullend diervoeder voor paarden

Houdbaarheid
Houdbaarheid
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