
Pavo DailyFit
Daglig vitaminbriket med urter

T
ils

ku
ds

fo
de

r 
til

 h
es

te
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

*Pavo DailyFit er den opdaterede Pavo SummerFit*

Om Pavo DailyFit

Har din hest kun behov for lidt eller måske slet intet kraftfoder? Så er det vigtigt at
give vitaminer, mineraler og sporelementer for at holde din hest sund.

Vitaminbriket til heste og ponyer

Pavo DailyFit er en velsmagende vitaminbriket. Med en briket pr. dag dækker du
det daglige behov for vitaminer og mineraler, særligt sporelementer, hos en
udvokset hest. De er kornfri og indeholder meget lidt sukker, stivelse og energi.
Således er Pavo DailyFit det optimale supplement til alle heste og ponyer, som har
behov for ekstra vitaminer og mineraler. Derudover er briketterne beriget med
ølgær (præbiotika) for at støtte en sund tarmflora og immunsystemet. De tilsat
sunde urter: hvidtjørn, mælkebøtte, morgenfrue og brændenælde, som støtter
derudover din hests modstandskraft. Pavo DailyFit er sammensat udfra den
seneste videnskabelige viden og hestens behov og indholdet af grovfoder.

Sunde urter i Pavo DailyFit

I den fri natur får heste alle mulige græsarter, blomster, urter, træer og buske. Der
får de ikke alene de nødvendige vitaminer, mineraler og sporelementer, men også
forskellige ingredienser som styrker den generelle sundhed. Denne sammensurium
af naturprodukter gror ikke længere på mange af vores nuværende græsmarker til
heste. Derfor har vi tilsat en række blomster og urter i Pavo DailyFit for at støtte din
hests naturlige sundhed maksimalt:  

Flowers & herbs Function
Hvidtjørn Hvidtjørn støtter blodkarsystemet og

mave-tarmkanalen, og har desuden en
beroligende og immunstyrkende
virkning.   

Mælkebøtten Mælkebøtten har en blodrensende
virkning og støtter hestens lever og hud.

Morgenfrue Morgenfrue støtter en god fordøjelse.
Derudover har den en lindrende virkning
på huden og bruges meget i ren form til
heste med sår eller eksem. 

Brændenælde Brændenælden stimulerer hudens
stofskifte og støtter nyrerne. Urtens
antibakterielle og blodrensende virkning
hjælper med til at reducere allergiske
reaktioner og infektioner.
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Produkt specifikationer
Sammensætning
Græs
Timothe
Æblekvas
Solsikkeskra
Melasse
Hørfrø
Ærter
Salt
Urteblanding 2.5% (Taraxacum officinale,
Calendula officinalis, Crataegus, Urtica)
øl gær
Calciumcarbonat
Monocalciumphosphat

Pakning
Sækkevare 4,2 kg (30

brickets)
Sækkevare XL 12,5 kg (90

brickets)

Holdbarhed
Sækkevare 9 mth

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 8,7 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0.7 MJ/kg
Energi (ME) 7,4 MJ/kg
Råprotein 14.5 %
Råfedt 4,3 %
Råfiber 18,9 %
Råaske 14,8 %
Sukker 8,5 %
Stivelse 4,8 %
Kalcium 2,4 %
Fosfor 0.6 %
Natrium 0.3 %
Magnesium 0,16 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kobber 608 mg
Zink 1.900 mg
Mangan 2.850 mg
Selen 7,60 mg
Jod 22,80 mg

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin 19.000 iE
D3-vitamin 26.600 IE
E-vitamin 4.560 mg
B1-vitamin 304 mg
B2-vitamin 304 mg
Niacinamide 800 mg
Pantotesyre 305 mg
B6-vitamin 190 mg
D-Biotin 15.200 mcg
Folsyre 171 mg
C-vitamin 3.800 mg

Opbevarings anvisning 
Foderet skal opbevares køligt, tørt og
mørkt. Emballagen skal efter brug lukkes
igen

Foderanvisninger
 

Advice DailyFit Briquet /
day

Kg Pony(200 kg - 300 kg) 0,5

(400 kg - 600 kg) 1
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