Pavo Podo®Care
Mineralensupplement voor opgroeiende veulens tot 30 maanden

In de eerste levensmaanden heeft een veulen veel bouwstoffen nodig voor een
gezonde botontwikkeling. Maar het is uiterst belangrijk dat deze in een juiste
onderlinge verhouding beschikbaar zijn. Teveel van het één of te weinig van het
ander kan tot afwijkingen leiden, zoals OC(D). Bij een verkeerde verhouding kan de
opname van benodigde mineralen verstoord raken.
Pavo PodoCare: mineralen in de juiste verhouding
Pavo PodoCare bevat de mineralen fosfor, magnesium, calcium en vitamine D voor
ondersteuning van de optimale groei van het botweefsel. Voor een gezonde
botopbouw is vooral extra fosfor en magnesium belangrijk. Calcium, waarvan vaak
ten onrechte wordt aangenomen dat daar extra van nodig is, zit al in overvloedige
mate in de moedermelk en het ruwvoer. De verhoudingen aan mineralen in Pavo
PodoCare zijn nauwkeurig afgestemd op de behoefte, aan de hand van de laatste
wetenschappelijke onderzoeken. Het bevat geen tarwe, dus is geschikt voor een
glutenvrij dieet.
Probeer vanaf een zo jong mogelijke leeftijd het veulen Pavo PodoCare te laten
eten. Als ze vier tot zes weken oud zijn, ondernemen veulens meestal de eerste
poging om wat vast voedsel te eten, vaak door uit de bak met hun moeder mee te
snoepen. Het is verstandig om ze vanaf een vroeg stadium te leren om zelfstandig
te eten door ze apart van de merrie een eigen bakje aan te bieden.
Nieuw: Pavo PodoCare nu ook in pastavorm!
Weigert jouw jonge veulen om brokjes te eten? Pavo PodoCare is er naast brokjes
nu ook in pastavorm: Pavo PodoCare Liquid. Met 1 spuit Pavo PodoCare Liquid per
dag zorg je ervoor dat je jonge veulen alle belangrijke mineralen binnenkrijgt om de
botgroei al vanaf de eerste weken maximaal te ondersteunen!

De beste start voor een gezond
veulen
Ondersteunt een gezonde
botontwikkeling
Verhoudingen aan mineralen
afgestemd op behoefte
Wetenschappelijk onderbouwd effect

Toepassing
Voor jonge veulens tot 30 maanden
oud
Voor merries in de laatste maanden
van de dracht, wanneer zij geen Pavo
PodoLac krijgen

Voervoorschrift
Om ervoor te zorgen dat een veulen
niets te kort komt in deze belangrijke
periode van zijn leven, kun je Pavo
PodoCare geven tot een leeftijd van 30
maanden of tot het moment dat het
zelfstandig Pavo PodoStart eet. Eet een
(warmbloed)veulen per dag 1 kilo Pavo
PodoStart, dan is het bijgeven van Pavo
PodoCare niet meer nodig.
Paardveulen: 200 gram per dag
Ponyveulen: 100 gram per dag
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Belangrijke eigenschappen

Pavo Podo®Care
Mineralensupplement voor opgroeiende veulens tot 30 maanden

Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Roggevoerbloem
MagnesiumFosfaat
Lactose
Rietmelasse
Magnesium zouten van organische zuren
Lijnzaadolie
Dextrose
Verpakking
Emmer

8 kg

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

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE)
6,7 MJ/kg
Energie (EWpa)
0.54 EWpa
Energie (ME)
5,7 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 84 gr/kg
Ruw eiwit
12,5 %
Ruw vet
3,2 %
Ruwe celstof
19,2 %
Ruw as
17,3 %
Suiker
8,5 %
Zetmeel
4%

Vitamine gehaltes (per kg)
B-Caroteen
400 mg
Vitamine A
31.275 IE
Vitamine D3
20.820 IE
Vitamine E
1.300 IE
Vitamine K3
20 mg
Vitamine B1
104 mg
Vitamine B2
130 mg
Vitamine B6
78 mg
Vitamine B12
1.042 mg
Vitamine C
4.000 mg
Pantotheenzuur
115 mg
3.000 mg
Mineralen en sporenelementen (per kg) Choline
Calcium
1,3 %
Foliumzuur
52 mg
Fosfor
1,4 %
Niacine
188 mg
Magnesium
2,3 %
D-Biotine
3.645 mcg
Natrium
0,3 %
Kalium
1,6 %
Koper
290 mg
IJzer
675 mg
Zink
830 mg
Mangaan
520 mg
Selenium
1,3 mg
Jodium
0,5 mg
Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium
Voedingsadvies

18 maanden
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Houdbaarheid
Zakgoed
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