
Pavo SpeediBeet er et højkvalitativt grovfoder, som støtter 
tarmenes sundhed. Det er fremstillet af sukkerfri roepulp-
flager og indeholder overhovedet ingen tilsætninger, 
og altså heller ikke melasse. Flagerne bearbejdes via en 
patenteret opvarmningsproces. Produktet kan således 
hurtigt – efter 10 minutter - udblødes, i varmt og koldt 
vand. Lækkert, praktisk og sundt for alle heste.

10
MINUTES

READY IN

DO NOT FEED DRY

5x

www.pavo.net

Emma - Blixem
Iris - OpalaCathleen - Meesje
Iris - OpalaIris - OpalaCathleen - Meesje

Manon - Annemoon

Pavo SpeediBeet er et højkvalitativt grovfoder, som støtter 
tarmenes sundhed. Det er fremstillet af 
flager
og altså heller ikke melasse. Flagerne bearbejdes via en 
patenteret opvarmningsproces. Produktet kan således 
hurtigt – efter 10 minutter - 
vand. Lækkert, praktisk og sundt for alle heste.

Pavo SpeediBeet er roeflager, uden melasse 
og tilsætningsstoffer



Tip
Giv din hest 

Pavo SpeediBeet (opblødt 
med vand) om morgenen, 

før den kommer på marken. 
Det fylder maven og giver en 

mæthedsfølelse, hvorved 
der ædes mindre 

græs.

Pas på!
Pavo SpeediBeet kan 

kun gives i opblødt form. 

Sørg derfor for at opbevare 

det sikkert, og at det er 

utilgængeligt for heste, 

som bryder ud.

Hvorfor er Pavo SpeediBeet 
sådan et fantastisk produkt?
• Det er højkvalitativt og sundt grovfoder
• Kun 5 % sukker, ingen stivelse og melassefri
• Det indeholder pektin, som har en præbiotisk effekt, og det   
 stimulerer væksten af sunde mikroorganismer i tyktarmen
• Fremragende kilde af opløselige fiber for optimal    
 langsomt frigivet energi
• Det skal kun opblødes i 10 minutter – hurtigt og nemt
• Næringsstofferne er lettere til rådighed for hesten   
 som følge af den unikke varmeproces
• Der er ikke tilsat genetisk modificerede stoffer, smags- eller   
 farvestoffer og konserveringsmidler
• Det er korn- og glutenfri
• Støtter rehydrering i varmt vejr, da det indeholder meget 
 vand og elektrolytter
• Pavo SpeediBeet giver et slags vandforråd i tarmene, som   
 derefter langsomt frigives i hestens krop.
• Pavo SpeediBeet forårsager ikke ”varme heste”
• Godkendt af The Laminitis Trust 

Hvordan bruger hesteejere Pavo SpeediBeet? Klik ind på  www.pavospeedibeet.net

Pavo SpeediBeet passer til 

foderrationen for heste med:

www.pavo.net

MÅ IKKE FODRES TØRT!
• Forfangenhed, EMS, insulin-

 resistens – lavere fruktanindhold  

 end hø/græs 

• Mindre god huld 

• Seniorer med dårligt tandsæt –  

 delvis grovfodererstatning

• Sportsheste – langsomt frigivet  

 energi og vandforråd i tarmene

• Vanskelige æde-vaner - 

 velsmagende

Hurtigt opblødte roefl ager

Ingredienser:
Råprotein 10,0 %
Råfedt  0,7 %
Råfibre 16,0 %
Råaske 9,0 %
Sukker 5,0 %
Stivelse  0,0 %

Kalcium 0,7 %
Fosfor 0,1 %
Natrium 0,24 %
Kalium 1,14 %
Magnesium 0,3 %


