
Voor gratis voedingsadvies op 
maat voor jouw paard en jouw 
situatie kun je contact opnemen 
met het Pavo GroomingTeam:
Telefoon (tijdens kantooruren):
Nederland: 0900 - 7227 336
België: 036 409 409 

Pavo Care4Life online!
Meer informatie over 
Pavo Care4Life vind je op 
www.pavocare4life.net

Dit zeggen onze klanten van 
Pavo Care4Life

www.facebook.com/PavoPaardenvoer

Anouska Fortuin

Heb van mijn voerleverancier een zakje 
gekregen om te proberen. Meng het nu 
nog door de muesli. Moeilijke eter, heel 
gevoelig bij voer overgang en suikers en 
zetmeel. Tot nu toe nog geen geschuur. 
Ben benieuwd als hij zo volledig over is 
op C4L. 

Cindy Kocken 

Mijn paarden vinden het super lekker 
vanaf dag 1 ik combineer het met brokken 
maar geef ik eerst de brokken blijven ze 
kijken of er nog iets bij komt....de testzak 
is bijna leeg dus hoop dat het product 
snel te koop is! 

Annemiek Koole-Oeldrich  

Mijn merrie eet het erg rustig, en begint 
eerder aan haar kuil dan aan haar voer. 
Maar op zich niet erg, het is altijd op, en 
ik weet dat ze mooi rustig eet. 

Rianne Jansen 

Nou mijn merrie is er 
helemaal woest op. 

Yolanda Janssen 

Mijn merrie krijgt het naast haar krachtvo-
er erbij. De eerste 2 dagen at ze echt met 
lange tanden, nu geen probleem en vindt 
ze het erg lekker. Ik dacht eerst dat het 
om een muesli ging, maar fi jn dat jullie 
uitleggen dat het een kruidenmengeling is 
en geen muesli. Hoop dat dit straks voor 
de consument ook duidelijk zichtbaar is op 
de verpakking.... 

Pavo Care4Life

Silvia Balestracci 

We hebben een aantal paardenhouders gevraagd om 
Pavo Care4Life te testen. Hier een greep uit de reacties.

Ik geef het voer nu sinds twee weken aan 
mijn driejarige ruin (naast goede kwa-
liteit kuil). De eerste keer moest hij even 
wennen en spuugde het uit. Maar toen hij 
eenmaal de smaak te pakken had was hij 
verkocht. Hij smult ervan! Ziet er ook lek-
ker uit en ruikt ook heerlijk. Andere mensen 
op stal vinden het voer er goed uitzien 
en ook erg lekker ruiken. Verder lijkt mijn 
paard minder last te hebben van jeuk. Hij 
heeft genoeg energie en is relaxed. Dus hij 
doet het er goed op. 

Ilonka de Wit-Damhoff

Ik ben tester althans mijn paard. Ze is er 
gek op eet het met smaak en moet erg goed 
kauwen wat een voordeel is aangezien ze 
niet zo veel krachtvoer krijgt normaal. 
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Houd jij je dagelijks 
bezig met de gezondheid 
van je paard?

Uitgave nr 02/2012

Pavo Care4Life

Kruiden kunnen de vertering 
 ondersteunen, het lichaam ontgif-
ten en de bloedcirculatie stimule-
ren. Krijgt jouw paard kruiden?

Lees verder op pagina 5.

Werkzame kruidenkracht

Structuurrijke blend  met vitami-
nen en kruiden voor een gezond en 
vitaal paard in balans.
• Met collageen voor gewrichten
• Met pré- en probiotica
• Granen- en melassevrij

www.pavo.netwww.pavo.net

• Granen- en melassevrij

NIEUW
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Als je om de gezondheid van 
je paard geeft
Lang geleden graasden paarden over de steppen, op zoek naar grassen en krui-
den. Deze leefomstandigheden zijn nog te zien aan het verteringsstelsel: een kleine  
maag en sterk ontwikkelde dikke darm. Tegenwoordig krijgen paarden vaak sterk 
 geconcentreerd krachtvoer, relatief weinig hooi en doen we alle mogelijke moeite 
om kruiden uit de weide te houden... in feite tegennatuurlijk. En daarom is Pavo 
Care4Life ontwikkeld!

• Met 11 verschillende kruiden
• Structuurrijke grondstoffen
• Extra vitamine C
• Zeer hoog aandeel vitaminen en mineralen
• Lijnolie
• Biergist, pré- en probiotica
• Omega 3- en 6-vetzuren
• Anti-oxidanten
• Collageen
• Organisch gebonden spoorelementen
• Glutenvrij* en bevat geen granen of granenbijproducten
• Zetmeel + suikergehalte slechts 9% 
• Melassevrij

Structuurrijke blend met vitaminen en 
kruiden voor een gezond en vitaal paard 
in balans.
Pavo Care4Life bevat alles wat we vanuit voedingsoogpunt kunnen bedenken om je 
paard te ondersteunen bij zijn gezondheid. Dit bijzondere voer bestaat uit vezelrijke 
grondstoffen, de allerbeste kwaliteit ingrediënten zoals essentiële aminozuren, ome-
ga 3- en 6-vetzuren, pré- en pro biotica, gisten, een uniek kruidencomplex met onder 
andere Echinacea en Calendula en vitaminen en mineralen in organische vorm. Deze 
stoffen spelen een rol bij de zuivering van het lichaam door lever en nieren bij de alge-
hele doorbloeding waardoor afvalstoffen goed worden afgevoerd. Zeer bijzonder is de 
toevoeging van collageen, voor gezond kraakbeen. 

Maar net zo belangrijk als wat er wel inzit, is wat er niet inzit! 
Pavo Care4Life bevat geen stoffen die het systeem onnodig belasten. Het heeft een 
suiker-zetmeel gehalte van 9%!! Het bevat geen granen of graanbijproducten, is melas-
sevrij, glutenvrij* en havervrij, met Pavo Care4Life heb je een vitaal  paard in balans.

Dagelijks stroomt er 700 liter bloed 
door de nieren dat daar gezuiverd 
wordt.  De afvalproducten van dit 
proces worden dagelijks uitgescheiden 
in zo’n 20 liter urine. 

Bij huid en weerstand denken we aan 
de buitenkant van het paard. Maar 
wist je dat de binnenkant van het 
paard vele malen meer huid heeft dan 
de buitenkant? Longen en darmwand 
zijn eigenlijk ook huid.
Bij de mens heeft de totale darmwand 
een oppervlakte van 1 voetbalveld, 
daarmee vergeleken is de echte huid 
in verhouding zeer klein.

Bij overbelaste uitscheidingsorganen 
worden afvalstoffen via de nooduit-
gangen afgevoerd. Dit zijn de hoeven, 
huid en slijmvliezen. Problemen in deze 
gebieden wijzen vaak op een niet goed 
functionerende lever en/of nieren.
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*Care4Life wordt geproduceerd in een fabriek waar granen worden verwerkt

www.pavo.net

Brandnetel

Venkel

Marjolein

Rode zonnehoed

Koriander

Peterselie

Rozemarijn

Bijvoet

Paardenbloem

Calendula

Salie

Het kruidenmengsel in Pavo Care4Life
Het kruidenmengsel is speciaal voor Pavo ontwikkeld door een Duitse kruidenspecialist. 
Hij heeft op ons verzoek een mix samengesteld die werkt op de volgende systemen in 
het lichaam van je paard.

Ademhaling:  Longen en bronchiën
Productie van insuline: Alvleesklier   
Ontgifting/afvoer afvalstoffen: Lever en nieren
Gezonde Vertering:   Maag en darm (maar ook lever en 

alvleesklier)
Immuunsysteem:  Speciaal het aandeel van de darmen

In één zin kun je zeggen dat de kruiden het lichaam zuiveren en weer in balans brengen. 

Marjolein, Salie en Rozemarijn zijn onderdeel van familie van de Lipbloemigen. Ze 
fungeren als natuurlijke antibiotica, stimuleren de spijsverteringsorganen en helpen 
het lichaam bij de ontgifting en afvoer van afvalstoffen uit de spijsvertering. 

Rode Zonnehoed (Echinacea)
Echinacea heeft een ontstekingsremmende werking, versterkt het immuunsysteem en 
vermindert infecties. Het helpt het lichaam te ontzuren en is een grote hulp bij het te-
gengaan van allergische reacties.

Brandnetel (Urtica dioica)
De brandnetel, die uitwendig de huid ernstig kan irriteren, heeft bij inwendig gebruik 
een sterk positief effect op de stofwisseling van de huid, die minder gevoelig wordt voor 
allergische reacties. Deze plant ondersteunt de productie van bloedcellen, stimuleert  
de nieren en werkt vochtafdrijvend. Met deze ontgiftende en bloedreinigende eigen-
schappen is de Brandnetel een belangrijk middel om een verhoogde bloedsuikerspiegel 
te verlagen.  

Goudsbloem (Calendula officinalis)
De Goudsbloem, ofwel Calendula heeft niet alleen een verzorgende en helende werking 
op de  uitwendige huid, maar ook op inwendige huid zoals het slijmvlies van maag en 
darmen.

Venkel (Foeniculum vulgare)
Venkelzaden hebben een kalmerend effect op de slijmvliezen in de maag, darmen en 
luchtwegen. Venkel helpt om gistingsproblemen in de darm (koliek) te verminderen.

Verder zitten er in het mengsel Korianderblaadjes, Peterselie, Bijvoet en Paardenbloe-
men. Meer informatie over het kruidenmengsel kun je vinden op www.pavocare4life.net

Bevat Care4Life voldoende kruiden om echt verschil te 
maken?
Pavo Care4Life bevat 46 gram gedroogde kruiden per 
kilo. Om 46 gram gedroogd mengsel te krijgen gaat er 
een halve kilo echte planten in (460 gram).
Dit is een gezonde onderhoudsdosis die wel verschil 
maakt, maar niet zo sterk is dat het een medicinale 
 werking heeft. 

Mag je deze kruiden het hele jaar voeren
Pavo Care4Life kun je het hele  jaar door voeren, het 
levert geen gevaar voor de gezondheid van je paard op.  
Houd je wel aan de advieshoeveelheid van 1 kg per dag 
voor een paard en 600-700 gr voor een pony.

www.pavo.net
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Voor welke paarden is 
Pavo Care4Life bedoeld?

Care4Life is speciaal bedoeld voor paarden …
…met neiging tot overgewicht
… met stofwisselingsproblemen bijvoorbeeld door EMS, 

insulineresistentie of hoefbevangenheid
…herstellend van ziekte
…met aanleg voor spierbevangenheid
…met allergieën, bijvoorbeeld glutenintolerantie
…die gevoelig zijn voor stress en/of maagzweren
... een beetje extra ondersteuning voor de gewrichten kunnen 

gebruiken

Pavo Care4Life is geschikt voor alle paarden, als volledig voer voor paarden die 
recreatief of helemaal niet gereden worden, of als topping op het rantsoen van 
sportpaarden.

Organisch gebonden sporenelementen

Organisch selenium

BEVAT PER KILOGRAM
EWpa 0,80

VREp 10,5 %
Ruw eiwit 13,5 %
Ruw vet 6,3 %
Ruwe celstof 24,0 %
Suiker + zetmeel 9,4 %
Calcium  1,30 %
Fosfor 0,40 %
Magnesium 0,60 %
Natrium 1,00 %
Kalium 1,00 %
Vit. A 36.000 IE
Vit. D3 3.600 IE
Vit. E  600 mg
Vit. B1 50 mg
Vit. B2 40 mg
Vit. B6 20 mg
Vit. B12 500 mcg
Vit. C 500 mg
D-Biotine 500 mcg
Koper 40 mg
Ijzer 250 mg
Zink 240 mg
Mangaan 150 mg
Selenium 0,9 mg
Jodium 1,5 mg

Extra toevoegingen: 
11 verschillende kruiden 4,6 %
Collageen hydrosalaat 10 g
Probiotica (inuline)
Prébiotica (Yea-Sacc)

15 kg

Voeradvies naast voldoende ruwvoer: 170 gr per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
Dat is voor een “normaal” warmbloedpaard ongeveer 1 kg per dag en voor een 
pony ongeveer 600-700 gram per dag. Pavo Care4Life heeft veel volume, 1 nor-
male voer schep bevat zo’n 700 gram. Bij minder dan 1 kg per dag adviseren wij 
aanvullende vitaminen en mineralen in de vorm van Pavo VitalComplete of Pavo 
SummerFit.

Je kunt Pavo Care4Life los geven, of mengen door je normale krachtvoer. Het is 
ook mogelijk het te mengen met Pavo DailyPlus. Wanneer je paard erg snel of gul-
zig eet raden wij aan Pavo Care4Life vochtig te maken met water.

Omdat het suikergehalte zo laag is en er ongewone ingrediënten inzitten, moeten 
veel paarden even wennen aan de smaak. In dat geval bouw je de hoeveelheid in 4 
dagen op naar 1 kg per dag

Voeradvies

3 kg

www.pavo.net
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www.pavo.net
Geen van de ingrediënten en kruiden in Pavo Care4Life staan op de dopinglijst van de FEI of de KNHS. Voor ruiters die 
in Duitsland starten onder het FN regelement adviseren wij om Care4Life vanaf 48 uur voor de start niet te voeren.

PAV0023_FL_Newsfeed_NL_okt2012_W.indd   3 19-10-12   13:51



Als je om de gezondheid van 
je paard geeft
Lang geleden graasden paarden over de steppen, op zoek naar grassen en krui-
den. Deze leefomstandigheden zijn nog te zien aan het verteringsstelsel: een kleine  
maag en sterk ontwikkelde dikke darm. Tegenwoordig krijgen paarden vaak sterk 
 geconcentreerd krachtvoer, relatief weinig hooi en doen we alle mogelijke moeite 
om kruiden uit de weide te houden... in feite tegennatuurlijk. En daarom is Pavo 
Care4Life ontwikkeld!

• Met 11 verschillende kruiden
• Structuurrijke grondstoffen
• Extra vitamine C
• Zeer hoog aandeel vitaminen en mineralen
• Lijnolie
• Biergist, pré- en probiotica
• Omega 3- en 6-vetzuren
• Anti-oxidanten
• Collageen
• Organisch gebonden spoorelementen
• Glutenvrij* en bevat geen granen of granenbijproducten
• Zetmeel + suikergehalte slechts 9% 
• Melassevrij

Structuurrijke blend met vitaminen en 
kruiden voor een gezond en vitaal paard 
in balans.
Pavo Care4Life bevat alles wat we vanuit voedingsoogpunt kunnen bedenken om je 
paard te ondersteunen bij zijn gezondheid. Dit bijzondere voer bestaat uit vezelrijke 
grondstoffen, de allerbeste kwaliteit ingrediënten zoals essentiële aminozuren, ome-
ga 3- en 6-vetzuren, pré- en pro biotica, gisten, een uniek kruidencomplex met onder 
andere Echinacea en Calendula en vitaminen en mineralen in organische vorm. Deze 
stoffen spelen een rol bij de zuivering van het lichaam door lever en nieren bij de alge-
hele doorbloeding waardoor afvalstoffen goed worden afgevoerd. Zeer bijzonder is de 
toevoeging van collageen, voor gezond kraakbeen. 

Maar net zo belangrijk als wat er wel inzit, is wat er niet inzit! 
Pavo Care4Life bevat geen stoffen die het systeem onnodig belasten. Het heeft een 
suiker-zetmeel gehalte van 9%!! Het bevat geen granen of graanbijproducten, is melas-
sevrij, glutenvrij* en havervrij, met Pavo Care4Life heb je een vitaal  paard in balans.

Dagelijks stroomt er 700 liter bloed 
door de nieren dat daar gezuiverd 
wordt.  De afvalproducten van dit 
proces worden dagelijks uitgescheiden 
in zo’n 20 liter urine. 

Bij huid en weerstand denken we aan 
de buitenkant van het paard. Maar 
wist je dat de binnenkant van het 
paard vele malen meer huid heeft dan 
de buitenkant? Longen en darmwand 
zijn eigenlijk ook huid.
Bij de mens heeft de totale darmwand 
een oppervlakte van 1 voetbalveld, 
daarmee vergeleken is de echte huid 
in verhouding zeer klein.

Bij overbelaste uitscheidingsorganen 
worden afvalstoffen via de nooduit-
gangen afgevoerd. Dit zijn de hoeven, 
huid en slijmvliezen. Problemen in deze 
gebieden wijzen vaak op een niet goed 
functionerende lever en/of nieren.

2

*Care4Life wordt geproduceerd in een fabriek waar granen worden verwerkt

www.pavo.net

Brandnetel

Venkel

Marjolein

Rode zonnehoed

Koriander

Peterselie

Rozemarijn

Bijvoet

Paardenbloem

Calendula

Salie

Het kruidenmengsel in Pavo Care4Life
Het kruidenmengsel is speciaal voor Pavo ontwikkeld door een Duitse kruidenspecialist. 
Hij heeft op ons verzoek een mix samengesteld die werkt op de volgende systemen in 
het lichaam van je paard.

Ademhaling:  Longen en bronchiën
Productie van insuline: Alvleesklier   
Ontgifting/afvoer afvalstoffen: Lever en nieren
Gezonde Vertering:   Maag en darm (maar ook lever en 

alvleesklier)
Immuunsysteem:  Speciaal het aandeel van de darmen

In één zin kun je zeggen dat de kruiden het lichaam zuiveren en weer in balans brengen. 

Marjolein, Salie en Rozemarijn zijn onderdeel van familie van de Lipbloemigen. Ze 
fungeren als natuurlijke antibiotica, stimuleren de spijsverteringsorganen en helpen 
het lichaam bij de ontgifting en afvoer van afvalstoffen uit de spijsvertering. 

Rode Zonnehoed (Echinacea)
Echinacea heeft een ontstekingsremmende werking, versterkt het immuunsysteem en 
vermindert infecties. Het helpt het lichaam te ontzuren en is een grote hulp bij het te-
gengaan van allergische reacties.

Brandnetel (Urtica dioica)
De brandnetel, die uitwendig de huid ernstig kan irriteren, heeft bij inwendig gebruik 
een sterk positief effect op de stofwisseling van de huid, die minder gevoelig wordt voor 
allergische reacties. Deze plant ondersteunt de productie van bloedcellen, stimuleert  
de nieren en werkt vochtafdrijvend. Met deze ontgiftende en bloedreinigende eigen-
schappen is de Brandnetel een belangrijk middel om een verhoogde bloedsuikerspiegel 
te verlagen.  

Goudsbloem (Calendula officinalis)
De Goudsbloem, ofwel Calendula heeft niet alleen een verzorgende en helende werking 
op de  uitwendige huid, maar ook op inwendige huid zoals het slijmvlies van maag en 
darmen.

Venkel (Foeniculum vulgare)
Venkelzaden hebben een kalmerend effect op de slijmvliezen in de maag, darmen en 
luchtwegen. Venkel helpt om gistingsproblemen in de darm (koliek) te verminderen.

Verder zitten er in het mengsel Korianderblaadjes, Peterselie, Bijvoet en Paardenbloe-
men. Meer informatie over het kruidenmengsel kun je vinden op www.pavocare4life.net

Bevat Care4Life voldoende kruiden om echt verschil te 
maken?
Pavo Care4Life bevat 46 gram gedroogde kruiden per 
kilo. Om 46 gram gedroogd mengsel te krijgen gaat er 
een halve kilo echte planten in (460 gram).
Dit is een gezonde onderhoudsdosis die wel verschil 
maakt, maar niet zo sterk is dat het een medicinale 
 werking heeft. 

Mag je deze kruiden het hele jaar voeren
Pavo Care4Life kun je het hele  jaar door voeren, het 
levert geen gevaar voor de gezondheid van je paard op.  
Houd je wel aan de advieshoeveelheid van 1 kg per dag 
voor een paard en 600-700 gr voor een pony.

www.pavo.net

5

PAV0023_FL_Newsfeed_NL_okt2012_W.indd   2 19-10-12   13:51

Een paard maakt 60 tot 70 liter 
speeksel op een dag!! Dit kun je sterk 
stimuleren met kruiden en veel vezels 
in de voeding.

Bij toepassing van kruiden die ontgif-
tend, zuiverend of regulerend werken is 
het normaal dat een paard meer gaat 
drinken en ook meer plassen en zweten. 
Dit is gezond want doorspoelen helpt bij 
het afvoeren van afvalstoffen.

Paarden (en mensen) hebben geen 
‚voer‘ nodig, maar voedingsstoffen. 
Onze voeding bevat te vaak alleen 
maar eiwitten, vetten en koolhydraten 
en veel te weinig ‚voedingsstoffen‘ die 
het hele lichaam in balans houden.

Wat is het verschil tussen 
Pavo Care4Life en een muesli?
Pavo Care4Life is geen muesli  want er zitten geen granen in. Het is een structuur-
rijke kruidenmix met vitaminen en mineralen. Het ruikt naar kruiden en een beet-
je appel, heeft een grove structuur door de luzerne en is zichtbaar gevarieerd in 
samen stelling. Je kunt de afzonderlijke ingrediënten goed herkennen, zoals de soja-
bonen, kruiden en luzerne.  Het bevat tevens wortelstukjes, stukjes geplette erwten 
en brokjes gemaakt van geëxtrudeerd lijnzaad.

Waarom een suiker + 
zetmeelgehalte van 9%?

Pavo Care4Life heeft een suiker + zetmeel 
gehalte van slechts 9%, dat is het niveau van 
ruwvoer. Dit is belangrijk voor paarden met 
overgewicht, hoefbevangenheid, insuline re-
sistente paarden, EMS (Equine Metabool Syn-
droom), spierbevangenheid, Cushing of PSSM 
(Polysaccharide Storage Myopathy, een chro-
nische vorm van spierbevangenheid)
Bij al deze problemen speelt een te groot aan-
bod van licht verteerbare koolhydraten een 
rol. Het is belangrijk deze paarden een rant-
soen te geven met weinig suiker en zetmeel. 
Uiteraard moet bij deze paarden ook gekeken 
worden naar beperking van suikeropname via 
ruwvoer (denk aan vers gras) Care4Life is me-
lassevrij en ook de brokjes bevatten dus geen 
melasse.

GLUTEN  
 FREE

GLUTEN  
 FREE

Wat zijn pre- en probiotica?
Prebiotica zijn onverteerbare stoffen die onveranderd in de dikke 
darm aankomen. Daar stimuleren ze selectief de groei en activiteit 
van (goede) bacteriën. Dit is belangrijk voor een goede darmwer-
king.  Het prebioticum in Pavo Care4Life is Inuline, uit de wortel van 
de Cichorei plant. 
Het probioticum Yea-sacc is een levend gist wat een wetenschappelijk bewezen 
werking heeft op de darmgezondheid. Het bevordert de groei van gezonde 
darmbacteriën, zeer belangrijk voor een gezonde spijsvertering.

GLUTEN  
 FREE

Het verschil tussen collageen en glucosamine 
Glucosamine is een hulpstof die wordt omgezet naar een bouwstof 
voor het maken van kraakbeen en de gewrichtsvloeistof in de ge-
wrichten. Collageen is een hoofdbestanddeel van bindweefsel in het 
kraakbeen. Beide ondersteunen gezonde gewrichten op verschillende 
manieren. Collageen werkt directer in op het gewricht omdat het niet meer 
hoeft te worden omgezet door het lichaam. 

Welk effect mag je verwachten van collageen in Pavo Care4Life? 
Collageen ondersteunt de zachte delen zoals het kraakbeen van de 
gewrichten. Pavo Care4Life is dus echt als ondersteuning bedoeld, 
niet als medicament of als kür. Het bevat 10 gram per kg voer (per 
dagdosis). Ter vergelijk:  Pavo Mobility bevat 12,5 gram per 100 gram 
supplement (per dagdosis).

GLUTEN  
 FREE

Helemaal geen granen
Pavo Care4Life bevat geen granen, dus ook geen haver. Daarom 
past het goed in het rantsoen van paarden die gevoelig reageren op 
gluten. Gluten is een eiwit dat voorkomt in granen, met name tarwe, 
rogge, gerst en spelt.  De toegevoegde pre- en probiotica in Care-
4Life ondersteunen het herstel van de darmen wat een positief effect 
kan hebben bij paarden met glutenintolerantie. 

GLUTEN  
 FREE

Aan de blaadjes van de paardenbloem 
kun je zien of het een gezonde plant 
is of niet. Op bemest land groeit de 
Paardenbloem veel te hard en hebben 
de blaadjes geen scherp afgetekende 
tanden maar afgeronde hoeken. Deze 
planten beschikken nauwelijks over 
helende eigenschappen. 
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