
 Fyldt med let fordøjelige fibre til at kompensere for  
et mindre effektivt fordøjelsessystem

 Indeholder essentielle aminosyrer for at bibeholde  
god form 

 Modificeret sukker/stivelses-indhold til ældre heste 
 Ekstra omega 3 og 6 fedtsyrer
 Tilpasset kalcium-fosfor ration
 Anti-oxidanter for at støtte immunforsvaret 
 Ekstra vitaminer og mineraler
 Små pellets som nemt kan ædes af heste med  

tandproblemer
 Kan fodres både tørt og vådt 

Specielt velegnet til 
 Alle 18+ heste 
 heste i ringe form 
 tynde heste
 PPID/ Cushing heste

www.pavo.net

Pavo 18Plus 
Müesli til at holde din senior fit

Hestens krop starter med at ændre sig omkring 18-års  
alderen. Fordøjelsen bliver mindre effektiv, næringsstofferne 
fordøjes og optages ikke så nemt. I starten opdager man det 
ikke, da mange heste forsat kan arbejde effektivt mens de 
ældes. Men hestens behov ændres.  Eksempelvis behøver 
kroppen mere protein til at holde musklerne i god kondition 
og den vil have en ringere og ringere evne til at omsætte 
sukker. Denne proces er allerede meget fremskredet når du 
begynder at kunne se forandringerne udefra. Så vær sikker 
på at start med det rigtige foder så tidligt som muligt. 

Du kan ikke forhindre din heste bliver ældre, men du 
kan bestemme hvordan hun eller han ældes.

Marlies og Limerick
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Pavo 18Plus
Müesli til at holde din senior fit

Pavo 18Plus vil give dig muligheden for at pleje din ældre 
hest med alt hvad den behøver, uden at belaste systemet 
unødvendigt. Denne støvfri müesli vil hjælpe din senior til 
at forblive fit og fuld af vitalitet. 
Skulle der opstå tandproblemer er den 
i kombination med Pavo SpeediBeet et 
perfekt komplet dagligt foder. 

Tip:
Pavo 18Plus er 

særdeles velegnet til 
alle heste i dårlig 

huld 

Sammensætning
Soy Peel
Soja(bùnne)skrø, toasted
Dinkel
Lucerne
Hvedeklid fine
Pustede Byg
Havrefodermel
Pustede hvede
Rapsskrå
Soyaolie
Melasse
Hørfrø
Hvede
Byg
Æblekvas
Majs
Ærte flager
Solsikkeskra
Gulerod Flakes
Tørret cikoriekvas
øl gær 
Vitamin - Mineraler

Pakning
Indpakning 15 kg

Holdbarhed
Indpakning 6 Months

Foderanbefalinger
Hest 2kg/ dag
(330g pr 100kg legemsvægt for  
sunde heste, op til maksimalt 800 g  
pr. 100 legemsvægt til heste i ringe  
huld og/eller med tandproblemer.)  

Analytiske bestanddele
Energie ( EWPa) 0,84 
DE 12,1 MJ
Fordøjeligt råprotein 13 %
Råprotein  16,0 %
Råfedt  7,5 %
Råfiber  15,0 %
Råaske  7,7 %
Sukker  5,0 %
Stivelse 17,0 %

Vitaminindhold (pr. kg)
A-vitamin  23.400 IE
D3-vitamin 3.000 IE
E-vitamin 460 mg
B1-vitamin 25 mg
B2-vitamin  30 mg
B6-vitamin 16 mg
B12-vitamin  250 mcg
C-vitamin  250 mg
Cholin  250 mg
D-Biotin 600 mcg
Folin 14 mg

Mineraler og sporstoffer  
(pr. kg)
Kalcium 0,8 %
Fosfor  0,5 %
Natrium  0,4 %
Kalium  1,2 %
Magnesium  0,5 %
Kobber  55 mg
Jern  180 mg
Zink  215 mg
Mangan  160 mg
Selen 1,6 mg
Jod  1,0 mg

En del af disse er organiske 
sporeelementer
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