
Pavo DailyFit
Dagelijkse vitaminekoek met bloemen en kruiden
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*Pavo DailyFit is de vernieuwde Pavo SummerFit!*

Heeft jouw paard geen of weinig krachtvoer nodig? Dan is het belangrijk om
vitaminen, mineralen en sporenelementen aan te vullen om je paard gezond te
houden.

Vitaminekoek voor paarden en pony’s

Pavo DailyFit is een smakelijke én gezonde vitaminekoek. Met 1 koek per dag dek
je de dagelijkse behoefte aan vitaminen en mineralen, in het bijzonder
sporenelementen, af voor een volwassen paard. De koeken zijn graanvrij en
bevatten weinig suiker, zetmeel en energie. Hiermee is Pavo DailyFit de optimale
aanvulling voor alle paarden en pony’s die extra vitaminen en mineralen nodig
hebben. Daarnaast zijn de koeken verrijkt met biergist (prebiotica) ter
ondersteuning van een gezonde darmflora en het immuunsysteem. De
toegevoegde bloemen en kruiden: meidoorn, paardenbloem, goudsbloem en
brandnetel, ondersteunen daarnaast de algehele weerstand van je paard optimaal.
Pavo DailyFit is samengesteld volgens de laatste wetenschappelijk inzichten.

Bloemen en kruiden in Pavo DailyFit

In de vrije natuur voeden paarden zich met allerlei verschillende grassen, bloemen,
kruiden, bomen en struiken. Hier halen ze niet alleen de nodige vitaminen,
mineralen en sporenelementen uit, maar ook stoffen die goed zijn voor de
gezondheid. In veel van onze hedendaagse paardenweides groeit deze
mengelmoes aan natuurproducten niet meer. Daarom hebben we een aantal
bloemen en kruiden aan Pavo DailyFit toegevoegd om de natuurlijke gezondheid
van je paard maximaal te ondersteunen: 
 

Bloemen & kruiden Werking

Meidoorn
De meidoorn ondersteunt het 
bloedvatenstelsel en
maag-darmkanaal, en heeft daarnaast
een kalmerende en 
immuunversterkende werking.   

Paardenbloem
De paardenbloem heeft een 
bloedzuiverende werking en
ondersteunt de lever en huid van je
paard.

Goudsbloem
(calendula)

De goudsbloem ondersteunt een goede 
spijsvertering. Daarnaast heeft het een 
verzachtende werking op de huid en
wordt het in pure vorm veel ingezet bij
paarden met wondjes of
eczeemklachten.  

Brandnetel
Brandnetel stimuleert de 
stofwisseling van de huid en
ondersteunt de nieren. De 
antibacteriële en
bloedzuiverende werking van dit kruid
helpen allergische reacties en
ontstekingen verminderen.
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Productspecificaties
Samenstelling
Gras
Timothee
Appelpulp
Zonnebloemzaadschroot
Rietmelasse
Lijnzaad
Erwten
Natriumchloride
Kruidenmengsel 2.5% (Taraxacum
officinale, Calendula officinalis,
Crataegus, Urtica)
Biergist (prebiotium)
Calciumcarbonaat
Monocalciumfosfaat

Verpakking
Wikkel 4,2 kg (30

brickets)
Wikkel XL 12,5 kg (90

brickets)

Houdbaarheid
Wikkel 9 maanden

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 8,7 MJ/kg
Energie (EWpa) 0.7 MJ/kg
Energie (ME) 7,4 MJ/kg
Ruw eiwit 14.5 %
Ruw vet 4,3 %
Ruwe celstof 18,9 %
Ruw as 14,8 %
Suiker 8,5 %
Zetmeel 4,8 %
Calcium 2,4 %
Fosfor 0.6 %
Natrium 0.3 %
Magnesium 0,16 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Koper 608 mg
Zink 1.900 mg
Mangaan 2.850 mg
Selenium 7,60 mg
Jodium 22,80 mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 19.000 iE
Vitamine D3 26.600 IE
Vitamine E 4.560 mg
Vitamine B1 304 mg
Vitamine B2 304 mg
Niacinamide 800 mg
Pantotheenzuur 305 mg
Vitamine B6 190 mg
D-Biotine 15.200 mcg
Foliumzuur 171 mg
Vitamine C 3.800 mg

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

Voedingsadvies
 

Advice DailyFit Koek /
dag

Kg Pony(200 kg - 300 kg) 0,5

Paard(400 kg - 600 kg) 1
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