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Nieuw!
INNOVATIEF 
SPORTVOER
TER ONDERSTEUNING 
VAN DE MAAGFUNCTIE

 Hoog energie, structuurrijk sportvoer

 Ondersteunt een goede functie van de maag

 Voor sneller herstel van spieren na training

Voor sportpaarden die moeten presteren!

Pavo Ease&Excel
INNOVATIEF SPORTVOER TER ONDERSTEUNING VAN DE MAAGFUNCTIE

Samenstelling 
Sojahullen, Haverhullen, Luzerne, 
Sojaolie, Graanbostel, Bietenpulp, 
Tarwe, Sojaschroot getoast, 
Rietmelasse, Lijnzaad, Tarwegries, 
Dicalciumfosfaat, Calciumcarbo-
naat, Natriumchloride, ß-glucanen 
(0.15mg/kg), Magnesium carbo-
naat, Fructo-oligo sacchariden, 
Acacia, Saccharomyces cerevisiae 
NCYS Sc47 (1 x109 cfu/kg), premix 
met vitaminen, mineralen en 
sporenelementen.

Productspecificaties

Wij geven graag antwoord op jouw voedingsvragen!
Nederland: 0485 – 490 700   België: 051 335 108   E-mail: voeradvies@pavo.net

Voeradvies

Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat je je management aanpast en naast Pavo 
Ease&Excel voldoende ruwvoer aanbiedt. Ga voor de minimale ruwvoeropname uit van 1,5% 
van het lichaamsgewicht in droge stof, verdeeld over zoveel mogelijk maaltijden per dag. 

Hoe voer ik Pavo Ease&Excel?

• Middelzware arbeid: 0,45 kg per 100 kg lichaamsgewicht per dag
• Zware arbeid: 0,6 kg per 100 kg lichaamsgewicht per dag
• Maximaal: 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht per dag

Voorbeeldrantsoen bij middelzware arbeid

Meng Pavo 
Ease&Excel met 

Pavo DailyPlus voor 
het verlagen van

de opnamesnelheid 
en verhogen van de 

kauwintensiteit!

Pavo Ease&Excel kan zonder problemen doorgevoerd worden, ook als het maag- en darm-
stelstel weer tot rust is gekomen.

Gewaarborgde
gehaltes
per kg product 
EWpa 0,95
Ruw eiwit 13,0 %
VREp 9,7 %
Ruw vet 10,5 %
Ruwe celstof 18,0 %
Ruwe as 8,0 %
Suiker 6,0 %
Zetmeel 8,0 %
Calcium 1,2 %
Fosfor 0,6 %
Natrium 0,3 %
Magnesium 0,4 %

Vitaminen Per kg
Vitamine A  13.000 IE
Vitamine D3  1.300 IE
Vitamine E  375 mg

Sporenelementen 
Koper* 65 mg
IJzer 65 mg
Zink* 150 mg
Mangaan*  55 mg
Kobalt 1,0 mg
Selenium*  0,6 mg
Jodium  1,2 mg
* Organisch gebonden

TIP!

 PAARD (600 KG):

 ochtend

 middag

 avond

 PONY (300 KG):

 ochtend
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 avond

Pavo Ease&Excel

         0,9 kg 

         0,9 kg

         0,9 kg 

         0,45 kg

         0,45 kg 

         0,45 kg

                 Ruwvoer

 3,5 kg hooi of 5 kg voordroog

 3,5 kg hooi of 5 kg voordroog

 3,5 kg hooi of 5 kg voordroog

 1,75 kg hooi of 2,5 voordroog

 1,75 kg hooi of 2,5 voordroog

 1,75 kg hooi of 2,5 voordroog
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“Ik voer Pavo Ease&Excel aan onze paarden die gevoelig zijn 
voor maagzweren. Ze eten het graag, zien er geweldig uit en 
hebben veel energie, zónder dat ze er heet van worden!”

Vai Bruntink, dressuuramazone:
Pavo Ease&Excel
INNOVATIEF SPORTVOER TER ONDERSTEUNING VAN DE MAAGFUNCTIE

Wat is Pavo Ease&Excel?

Pavo Ease&Excel is een innovatief, structuurrijk 
sportvoer speciaal ontwikkeld voor een goed zuur-
base-evenwicht in de maag en daardoor uitermate 
geschikt voor sportpaarden die moeten presteren. 
Het is een volledig krachtvoer, hoog in energie uit 
goed verteerbare vezels en plantaardige olie met 

daarnaast een zeer laag suiker- en zetmeelgehalte. 

De alles-in-één-oplossing

1. Laag suiker (6%) & zetmeel (8%) 
Bij probleempaarden geef je bij voorkeur minder dan 2 gram 

suiker en zetmeel per kg lichaamsgewicht uit krachtvoer. Met Pavo 
Ease&Excel voer je door het zeer lage suiker- en zetmeelgehalte zelfs minder dan 1 
gram suiker en zetmeel per kg lichaamsgewicht per dag. Een hoger aandeel suiker en 
zetmeel vergroot het risico op verzuring van de maag en verstoring van de darmflora. 
Een gezonde darmflora is cruciaal voor de opname van voedingsstoffen!

2. Vezelrijk (18%)
Pavo Ease&Excel bevat goed verteerbare vezels uit sojahullen, haverhullen, luzerne 
en bietenpulp: stuk voor stuk supervezels, die beter verteerbaar zijn dan ‘traditionele’ 
vezels en daardoor zorgen voor meer langzaam vrijkomende energie. 

3. Hoog in olie (10,5%)
Pavo Ease&Excel bevat een uniek hoog oliegehalte met omega 3 en 6 vetzuren voor 
een glanzende vacht en meer uithoudingsvermogen, zónder heet te worden.

4. Hoog energie (EWpa 0,95)
Pavo Ease&Excel bevat nauwelijks graan– en geeft dus ook niet de negatieve effecten 
van zetmeelrijke voeding– en biedt toch voldoende energie voor (top)sportpaarden die 
moeten presteren. De energie komt uit goed verteerbare vezels, lijnzaad- en sojaolie. 

5. Hoogwaardige eiwitten (13%) 
Een goede kwaliteit eiwitten is belangrijk voor spierontwikkeling en –onderhoud. Pavo 
Ease&Excel bevat extra essentiële aminozuren (lysine en methionine) ter ondersteuning 
van het spierherstel na training. Met Pavo Ease&Excel heb je dus geen extra supple-
menten voor spieropbouw nodig! 

6. Vitaminen en mineralen
Pavo Ease&Excel is een volledig uitgebalanceerd
krachtvoer met vitamine E en selenium voor
optimale conditie van de spieren.

7. Protexin In Feed-Formula
Pavo Ease&Excel bevat de unieke Protexin In Feed-Formule: een unieke
mix van maagzuur-neutraliserende stoffen, beta-glucanen en pro- en
prebiotica ter ondersteuning van een gezonde maag- en darmfunctie.

Wat doet de Protexin In-Feed Formula voor jouw paard?

1. Ondersteunt de dunne darm
Neutraliseert het zuur – reguleert passagesnelheid – beschermt de maagwand
• Beta-glucanen
Deze oplosbare vezel met een ‘gelachtige’ structuur helpt de passage door het 
spijsverteringskanaal vertragen, waardoor alle belangrijke stoffen goed kunnen
worden opgenomen. Daarnaast vormen beta-glucanen ook een beschermende
‘coating’ voor de maagwand en ondersteunt het de immuniteit van het paard.
• Natuurlijke zuurremmers
De natuurlijke zuurremmers, inclusief calcium en magnesium, bufferen het maagzuur.
• Arabische gom
Deze prebiotische vezel heeft een verlichtende werking bij ontstekingen en onder-
steunt de gezondheid van de maagwand.  

2. Ondersteunt de blinde- en dikke darm
Gezonde samenstelling van bacteriën 
• Prebiotica
Prebiotica stimuleren de groei van de bacteriën in de dikke darm en zorgen daarmee 
voor een gezonde darmflora van je paard. 
• Probiotica
Deze goede bacteriën zorgen voor een goede darmflora, wat weer van belang is voor
de spijsvertering, stoelgang en het immuunsysteem.

Welke paarden kunnen baat hebben bij Pavo Ease&Excel?

• Paarden met een gevoelige maag
• Paarden met een slechte eetlust
• Nerveuze en gestreste paarden
• Paarden die extra ondersteuning
   nodig hebben bij spierherstel

Twan Wolters,
internationaal renpaardentrainer:
“Maagzweren komen erg veel voor in de ren-
sport, dus ik wou Pavo Ease&Excel graag testen. 
Al na een paar weken was ik zo onder de indruk 
van de verbeterde conditie en prestaties, dat ik 
het zeker blijf voeren aan mijn wedstrijdpaarden.”
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Voeg geen extra
granen toe aan

Pavo Ease&Excel!

Pavo Ease&Excel
is dopingvrij!


