
Dragende en lacterende merries vragen extra ondersteuning.  
Jonge paarden in de groei hebben van bepaalde vitaminen en mineralen 
duidelijk meer nodig terwijl andere voedingsstoffen juist in niet te grote 
hoeveelheden nodig zijn. 
Het Pavo fokkerij-assortiment is afgestemd op deze specifieke behoeften.  
Alle producten zijn in  samenwerking met dierenartsen aangepast naar 
de laatste wetenschappelijke inzichten en door gerenommeerde fokkers 
getest.

  HOE WEET JE
WAT GEZOND IS

voor jouw merrie    
en veulen?

www.pavo.nl/ www.pavo.be Meer informatie? T: 0900-7227336
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Pavo, het antwoord op jouw voedingsvragen

Uitspraken van paardenkenners…

Christoph Hinkel, Chef Hengstenstation
Paul Schockemohle:

„Wij werken al meer dan 10 jaar naar volle tevredenheid 
samen met Pavo. Om de nafok van onze tophengsten 
zo gezond mogelijk te laten opgroeien bevelen wij onze 
fokkers het Podo® assortiment van Pavo aan.“

Bert Wichers, erkend paardendierenarts en  

fokker KWPN paarden:

„Als dierenarts ben ik ben ervan overtuigd dat voeding 
ongelooflijk veel invloed heeft. Ik zie het aan mijn eigen 
veulens. Pavo is mijn partner in het verkrijgen van 
wetenschappelijke kennis over voeding en OCD, daarom 
heb ik meegedaan aan het onderzoek. In de resultaten 
zie je een spectaculaire sprong voorwaarts in het be-
heersen van OC/OCD. Ik raad iedereen het concept van 
Pavo Podo®Care aan omdat Osteochondrose op het 
bedrijf zelf aangepakt moet worden.“

Het succesrecept van Pavo Podo®

Het succesrecept van Pavo Podo® bestaat al 20 jaar.  
Het is gebaseerd op onderzoeksresultaten uit de hele wereld en 
wordt continu aangepast naar de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten. Het geheim van Pavo Podo®  ligt in de verhouding en  
beschikbaarheid van macromineralen. Botten worden met behulp 
van calcium, fosfor en magnesium opgebouwd. Waarbij echter 
niet de hoeveelheid, maar de juiste combinatie de beslissende  
factor voor een gezonde botgroei is.

6 kg

Dit voedingssupplement met Podo®-mineralen is speciaal ontwikkeld 
voor jonge veulens tot 30 maanden. Pavo Podo®Care ondersteunt het 
botmetabolisme waardoor het veulen zich optimaal kan ontwikkelen. 
Het geheim zit in de juiste verhouding van calcium, magnesium en 
fosfor, en de speciale vorm waarin deze stoffen worden aangeboden. 
Tevens draagt Pavo Podo®Care bij aan een evenwichtige groei en 
ondersteunt het de doorbloeding. Met dit supplement geef je jouw 
veulen de best mogelijke start op weg naar een gezond paard!

 bevat het beproefde Podo® concept

 de beste start voor een gezond veulen 

 ondersteunt het botmetabolisme

 wetenschappelijk onderbouwd

Pavo Podo®Care voedingssupplement voor jonge veulens tot 24 maanden
Voor: alle merries en veulens die geen Podo® in hun krachtvoer krijgen 
 

Pavo Fertile voor een vruchtbaar paard
Voor: fokmerries en merries die moeilijk drachtig worden 
 

Pavo Fertile is speciaal ontwikkeld om de vruchtbaarheid van merries te 

ondersteunen. Het bevordert de hengstigheid van de merrie. Pavo Fertile 

bevat o.a. vitamine E, een hoge concentratie bêta-caroteen en spoorele-

menten. Tevens helpt Pavo Fertile om de kans op vroeg embryonale sterfte 

te verlagen en ondersteunt het een snelle afdrijving van de placenta.
 

 met vitamine E, bêta-caroteen en sporenelementen

 helpt de kans op vroeg embryonale sterfte te verlagen

 ondersteunt een vlotte afdrijving van de nageboorte

3 kg

Meer informatie op www.pavo.nl of www.pavo.be



Pavo Podo®Grow top opfokvoer voor 1- en 2-jarige paarden
Voor jonge paarden van 8 t/m 30 maanden oud

Pavo Podo®Grow is het topvoer voor de ontwikkeling van het gespeende veulen tot 
het derde levensjaar. Het zorgt voor een optimale uitharding van het beendergestel 
en ondersteunt de verzorging van pezen en gewrichten, de basis voor sterk been-
werk op latere leeftijd.

met extra essentiële aminozuren

magnesium, calcium en fosfor 
in de juiste verhouding voor het 
opgroeiende paard

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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ondersteunt gezonde ontwikkeling 
van gewrichten en gelijkmatige 
groei

Voeraanbeveling voor hoogdrachtige of  
lacterende warmbloed merries en veulens 
(met een volwassen gewicht van 600kg).  
Voor pony‘s en ponyveulens de helft van  
de dosering gebruiken.

Merrie vanaf de 9e maand van de 
drachtigheid 

•	 ruwvoer naar behoefte (hooi of voordroog) 
of weidegras

•	vanaf de 9e maand van de drachtigheid tot 
de geboorte van het veulen 

•	de voerhoeveelheid wekelijks met 100 g 
verhogen

•	 lactatie 1e - 4e maand ca. 3 - 4 kg/dag Pavo 
Podo®Lac 

•	 lactatie 5e - 6e maand ca. 2,5 - 1,5 kg/dag 
Pavo Podo®Lac; in deze periode de hoeveel-
heid krachtvoer langzaam afbouwen

•	 indien de merrie geen Pavo Podo®Lac krijgt, 
dan in de laatste 3 maanden van de dracht 
dagelijks 200 gram Pavo Podo®Care aan de 
merrie verstrekken tot het veulen is geboren. 
 

VoerPlaN
Veulen vanaf de 6e levensweek tot  
aan de leeftijd van 8 maanden 

•	weidegras + merriemelk 

•	 vanaf de 6e levensweek 200 g/dag Pavo Podo®Care  
bijvoeren (met kleine beetjes beginnen)

•	 vanaf week 4 starten met 150 gram Pavo Podo®Start,  
daarna opvoeren met 50 gram per maand

•	wanneer het veulen 1 kg Pavo Podo®Start per dag  
eet is bijvoeren van Pavo Podo®Care niet meer nodig

•	wordt geen krachtvoer (met Podo®) gevoerd, blijf  
dan ondersteunen met dagelijks 200 gram Pavo 
Podo®Care tot aan de leeftijd van 30 maanden.

Veulen na het spenen 

•	 ruwvoer naar behoefte (hooi of voordroog) of  
weidegras

•	 6e - 7e mnd ca. 1,5 - 2,5 kg per dag Pavo Podo®Start

•	 8e - 12e mnd ca. 1,5 - 2,5 kg per dag Pavo Podo®Grow

•	 13e - 18e mnd ca. 0,75 - 1,5 kg per dag Pavo Podo®Grow 

•	 19e - 30e mnd ca. 1,0 - 2,0 kg per dag Pavo Podo®Grow 

•	 wordt geen krachtvoer (met Podo®) gevoerd, blijf  
dan dagelijks ondersteunen met 200 gram Pavo 
Podo®Care per dag tot een leeftijd van 30 maanden

Pavo Podo®Lac voor hoogdrachtige en lacterende merries
Voor drachtige merries vanaf de 9e maand en tijdens de zoogperiode

Met dit voer van topkwaliteit geef je het ongeboren veulen belangrijke stoffen mee 
en ondersteun je de melkgift van de merrie maximaal.  

Pavo Podo®Start klein brokje voor jonge veulens
Voor jonge veulens vanaf 3 weken tot 8 maanden

Pavo Podo®Start is niet alleen rijk aan hoogwaardige eiwitten (essentiële aminozuren), 
maar bevat ook alle noodzakelijke vitaminen en mineralen voor het jonge veulen.  
Het zorgt voor een goede basis bij de overgang van merriemelk naar vaste voeding. 
Extra magnesium ondersteunt de botgroei. 

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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5 mm brokje, gemakkelijk op te 
nemen door het jonge veulen

hoog magnesiumaandeel en koper, 
zink en mangaan in goed opneembare 
vorm voor ongestoorde botgroei

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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met koper, zink en mangaan in 
zeer goed opneembare vorm voor 
het ongeboren veulen 

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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uitgekiende Ca/P en extra magne-
sium houdt de merrie in optimale 
conditie en ondersteunt maximale 
melkgift

Gedurende het stalseizoen (nov-mei) is de samenstelling van Podo®Lac aangepast aan het ruwvoer. Zie pavo.nl voor meer info.

Wie paarden fokt, weet het succesrecept van  
Pavo Podo® op waarde te schatten

Correcte voeding is de basis voor een gezonde ontwikkeling. 
Dragende en lacterende merries vragen in deze intensieve 
periode extra ondersteuning. Veulens, jaarlingen en jonge 
paarden in de groei hebben specifieke nutriënten nodig. 

Van bepaalde vitaminen en mineralen is duidelijk meer nodig 
terwijl andere voedingsstoffen juist in niet te grote hoeveel-
heden aangeboden zouden moeten worden. 

Het Pavo fokkerij-assortiment is precies afgestemd op deze 
specifieke behoeften in bepaalde periodes en biedt de best 
mogelijke start voor een gezonde toekomst. Alle producten 
zijn aangepast naar de laatste wetenschappelijke inzichten 
in samenwerking met dierenartsen en door gerenommeerde 
fokkers getest.

Aanbevolen door het KWPN

FoKKerIJ

Meer informatie op www.pavo.nl of www.pavo.be

Voor als het niet  
volgens plan gaat 

 

Soms wordt je ergste nachtmerrie 
waarheid. De merrie overlijdt en je 

blijft achter met een pas geboren 
veulen. In dit geval biedt de S.O.S.-
Kit uitkomst. 

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang  
voor moederloze veulens en voor veulens waarvan de merrie geen 
of onvoldoende biestmelk geeft. 

Meer informatie op www.pavo.nl of www.pavo.be

10 kg

Pavo FoalMilk prima alternatief voor merriemelk

Pavo FoalMilk is een prima vervanging van merriemelk voor veulens die geen 

moeder meer hebben of waarvan de moeder onvoldoende melk produceert. 

Merriemelk heeft een totaal andere samenstelling dan koemelk. Pavo FoalMilk 

is afgestemd op de specifieke samenstelling van merriemelk en voorziet zo in 

de behoefte van jonge veulens. Veulens die zijn opgefokt met Pavo FoalMilk 

ontwikkelen zich normaal en doen niet onder voor veulens die bij de merrie 

lopen.

Pavo Colostrum biestvervanger voor noodgevallen
Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk 
geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 
 

Meer over de gebruiksaanwijzing van Pavo FoalMilk vind je op 
www.pavo.nl/fokkerij/producten/pavo-foalmilk

Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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Pavo S.O.S.-Kit
survival pakket voor de eerste 24 uur 

Dit survivalpakket is eenvoudig te bereiden en van levensbelang voor moederloze 

veulens en voor veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende biestmelk geeft.

Bevat:

 Colostrum - biest (2 sachets à 150 gr)

 Veulenmelk (1 sachet à 1500 gr)
 fles met bijbehorende speen (1x)

 Uitgebreide handleiding

Voor als het niet 
volgens plan gaat
Soms wordt je ergste nachtmerrie waar-

heid. De merrie overlijdt en je blijft achter 

met een pas geboren veulen. In dit geval 

biedt de S.O.S.-Kit uitkomst. 

De S.O.S.-Kit is verkrijgbaar bij 

dierenartsen en bij Pavo Depot-

houders die je op onze site kunt 

herkennen aan dit logo.

Pavo Colostrum
biestvervanger voor noodgevallen

Voor: moederloze veulens / veulens waarvan de merrie geen of onvoldoende 

biestmelk geeft / in geval van bloedziekte (Rhesus factor)

 voorziet het pasgeboren veulen van noodzakelijke antistoffen 

 zorgt op natuurlijke wijze voor de opbouw van weerstand en vitaliteit

 stimuleert de darmwerking

 lang houdbaar en snel te bereiden

Productspecificaties

Samenstelling

Colostrum (sachet van 150 gram)

Gewaarborgde gehaltes

Ruw eiwit 70,0 %
Ruw vet 2,0 %
Ruwe celstof 0,0 %
Ruw as 3,0 %
Natrium 0,1 %

36 Pavo Fokkerij

Meer informatie op	www.pavo.nl Meer informatie op www.pavo.nl
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voorziet het pasgeboren veulen  
van noodzakelijke antistoffen 

stimuleert de darmwerking

zorgt op natuurlijke wijze voor 
de opbouw van weerstand en 
vitaliteit

lang houdbaar en snel te bereiden

 complete vervanging van merriemelk
 speciale samenstelling voor paarden

 gemakkelijk in gebruik


