
Pavo Care4Life
Sund blanding med masser af urter
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Pavo Care4Life indeholder alt, hvad vi ernæringsmæssigt kan finde på for at hjælpe
hesten til sundhed. Dette specielle foder består bl.a. af fiberrige råstoffer, omega3-
og 6 fedtsyrer, pre- og probiotika, gær, 11 forskellige urter* og vitaminer og
mineraler i organisk form. Disse stoffer er med til at rense kroppen, så kroppen
kommer af med affaldsstofferne. 
Men lige så vigtigt som hvad der er i, er hvad der ikke er i! Pavo Care4Life
indeholder ingen stoffer der belaster systemet unødvendigt. Indholdet af sukker og
stivelse er kun 8 %!! Produktet indeholder ingen korn eller biprodukter af korn. Pavo
C4L er derfor også glutenfri**.

Pavo Care4Life passer ind i enhver hests foderration!

* Faktisk er der tilsat hele 700 gram urter i hver pose Pavo Care4Life.
Urtesammensætningen indeholder 11 urter.: rosmarin, salvie, brændenælde,
mælkebøtte, rød solhat, morgenfrue, persille, koriander, fennikelfrø, merian
(oregano) og gråbynke.

Giv 170g Pavo Care4Life pr. 100 kg kropsvægt pr. dag. Så dækkes behovet for
vitaminer, mineraler og sporeelementer.
Dette er 1 kg pr. dag til en normal hest.

** Produktet produceres på en fabrik, hvor der også produceres med korn.

Egenskaber

• Med 11 forskellige urter
• Med pre- og probiotika
• Kornfri og melassefri

Foderanbefaling

Anbefale daglige mængde: 170 gram
pr 100 kg legemsvægt.
Det svare til godt 1 kg til en normal
hest dagligt.
Den anbefalede mængde afhænger af
mængden af græs og arbejde.

Fodermål indhold

Et Pavo fodermål indeholder ca.  0.9
kg Pavo Care4Life

Tips til heste der spiser for hurtigt/
tendens til spiserørsforstoppelse:

Vores råd er hvis din hest spiser for
hurtigt at bløde Pavo Care4Life op I vand
eller blande det med Pavo DailyPlus.
Tilfør rigeligt vand og lad det stå en time
før fodring. Efter den time kan din hest
nyde et dejligt sundt måltid.



Pavo Care4Life
Sund blanding med masser af urter

T
ils

ku
ds

fo
de

r 
til

 h
es

te
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Produkt specifikationer
Sammensætning
Solsikkerskrå
Ristede flager af soyabønner
Krydderier
Sojaolie
Ærte flager
Salt
Græs
Calciumcarbonat
Gulerod Flakes
Magnesium Oxide
Monocalciumphosphat
Hørfrø olie
Lucerne
Æblekvas
Solsikkefrøskaller
Hørfrø
øl gær

Pakning
Indpakning 15 kg
Indpakning 3 kg

Holdbarhed
Indpakning 6 mth

Analytiske bestanddele
Energi (DE) 9.5 MJ/kg
Energie ( EWpa) 0,74 EWpa
Energi (ME) 8,1 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein 109 gr/kg
Råprotein 13,2 %
Råfedt 5,8 %
Råfiber 24,8 %
Råaske 11,1 %
Sukker 4 %
Stivelse 3,6 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)
Kalcium 1,5 %
Fosfor 0,37 %
Natrium 0,64 %
Kalium 1,42 %
Magnesium 0,66 %
Kobber 80 mg
Jern 150 mg
Zink 250 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,9 mg
Jod 1,5 mg

Organisk bundne mineraler
Organsik form af selen

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin 32.000 IE
D3-vitamin 3.600 IE
E-vitamin 600 mg
K3-vitamin 6 mg
B1-vitamin 50 mg
B2-vitamin 40 mg
B6-vitamin 20 mg
Pantotesyre 27 mg
Folin 15 mg
Niacin 50 mg
D-Biotin 500 mcg

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

Foderanvisninger kg / dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

As a complete feed 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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