
Pavo 18Plus
Muesli voor een fitte senior
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Vanaf een leeftijd van ongeveer 18 jaar verandert het lichaam van een paard. De
spijsvertering wordt minder efficiënt, voedingsstoffen worden minder gemakkelijk
verteerd en opgenomen. Daar merk je eerst niets van, veel paarden kunnen nog
prima werken op hogere leeftijd. Maar ook de behoefte van je paard wordt anders.
Zo heeft het lichaam meer proteïnen nodig om de spieren in conditie te houden en
kan het steeds minder goed suikers verwerken. Op het moment dat je een
verandering waarneemt aan de buitenkant, is dat proces al vergevorderd. Begin
dus op tijd met de juiste voeding!

Want dát je paard ouder wordt kun je niet voorkomen, maar hoé hij ouder
wordt bepaal je zelf.

Met Pavo 18Plus verzorg je het ouder wordende paard met alles wat het lichaam
vraagt zonder het systeem onnodig te belasten. Deze stofvrije muesli helpt jouw
senior om vitaal en fit te blijven. Als je paard zijn ruwvoer niet meer goed kan
kauwen dan is Pavo 18Plus in combinatie met Pavo SpeediBeet of Pavo Fibrebeet
het complete voer voor de dagelijkse verzorging van jouw senior.

> Bekijk hier onze uitgebreide themapagina over oudere paarden

Belangrijke eigenschappen

Boordevol goed verteerbare vezels ter
compensatie van verminderde
spijsvertering
Met essentiële aminozuren voor
conditiebehoud
Aangepast suiker/zetmeel gehalte
voor oudere paarden
Extra omega 3- en 6-vetzuren
Aangepaste calcium-fosforverhouding
Anti-oxidanten ter ondersteuning van
de weerstand
Extra vitaminen en mineralen
Kleine brokjes die gemakkelijk uit
elkaar vallen voor paarden die moeite
hebben met kauwen
Kan droog én nat gevoerd worden

Toepassing

Speciaal geschikt voor

Actieve 18+ paarden
Paarden met een conditieachterstand
Magere paarden

Voervoorschrift

Gemiddeld advies per dag: 330 gram
per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
Maximaal advies: 800 gram per 100
kg lichaamsgewicht per dag.
De benodigde hoeveelheid afhankelijk
van onder andere weidegang en
arbeid.
Indien u het product nat wenst te
voeren: 1 op 1 mengen met water

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep 18Plus bevat
circa 0,9 KG.
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Productspecificaties
Samenstelling
Luzerne
Tarwegries
Spelt
Spelt
Sojaschroot, getoast
Rietmelasse
Zonnebloemzaadschroot
Tarwe
Soja olie (GMO vrij)
Appelpulp
Lijnzaad
Tarwe
Gepofte Gerst
Gepofte Mais
Erwtenvlokken
Natriumchloride
Calciumcarbonaat
Magnesiumoxide
Tarwezemelengrint
Wortelschijven
Cichoreipulp (prebiotium)
Lijnzaadolie
Biergist (prebiotium)
CellProtect

Verpakking
Zakgoed 15 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 Mnth

Gewaarborgde gehaltes
Energie (DE) 10,5 MJ/kg
Energie (EWpa) 0,84 EWpa
Energie (ME) 9 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 125 gr/kg
Ruw eiwit 14,5 %
Ruw vet 6,9 %
Ruwe celstof 15,3 %
Ruw as 10,4 %
Suiker 5,7 %
Zetmeel 14,9 %
Lysine 5,9 g
Methionine 2,2 g

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,97 %
Fosfor 0,39 %
Natrium 0,94 %
Kalium 1,32 %
Magnesium 0,91 %
Koper 61 mg
IJzer 174 mg
Zink 378 mg
Mangaan 240 mg
Selenium 1,16 mg
Jodium 1,45 mg

Organisch gebonden sporenelementen
Organisch selenium

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 16.872 IE
Vitamine D3 3.224 IE
Vitamine E 437 IE
Vitamine K3 6,3 mg
Vitamine B1 23 mg
Vitamine B2 26 mg
Vitamine B6 14 mg
Pantotheenzuur 25 mg
Foline 13 mg
Niacine 40 mg
D-Biotine 542 mg

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

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg/dag kg/dag kg/dag 

Gezond paard 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Paard met conditie achterstand of
gebitsproblemen*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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