
Dette er hvad vores kunder siger om 
Pavo Care4Life

Anouska Fortuin

”Jeg fi k en pose af min forhandler. Jeg 
har mixet det med müesli. Fussy spiser, 
normalt er han sensitiv overfor forandrin-
ger, samt sukker og stivelser. Indtil nu 
intet problem. Jeg er nysgerrig når han er 
helt kørt over på C4L.”

Cindy Kocken 

”Mine heste fandt det lækkert fra dag ét. 
Jeg blander det med pillerne, men hvis 
jeg giver piller først, venter de indtil det 
kommer… Min testpose er tom, så jeg 
håber det snart er i butikkerne!” 

Rianne Jansen 

” Kort fortalt, min hoppe 
er fuldstændig vild med 
det.”

Yolanda Janssen 

”Min hoppe får det sammen med hendes 
kraftfoder. De første 2 dage spiste hun 
det lidt mistænksomt… nu intet problem og 
syntes det er virkelig lækkert. Jeg troede 
først det var en müesli, super I forklarede 
at det er en urte-blanding og ingen müesli 
(da der ikke er korn i). Jeg håber det er 
tydeligt på posen, så alle kunder kan se 
det… ”

Pavo Care4Life

Silvia Balestracci 

Vi spurgte nogle hesteejere om de ville teste Pavo
Care4Life på deres heste, og dette er deres udtalelser.

“Jeg har givet det til min 3-års vallak, 
nu i 2 uger, sammen med wrap af god 
kvalitet. Første gang skulle han lige væn-
ne sig til det og spyttede det ud. Men 
da han først fi k smag for det, var han 
solgt. Han elsker det! Det ser lækkert ud 
og dufter godt. De andre i stalden syntes 
også det ser lækkert ud og dufter dejligt. 
De virker som om hesten keder sig mindre 
ved at spise. Han har rigelig energi og er 
afslappet. Så han fungere godt på det. 
Jeg vil defi nitivt blive ved med at fodre 
det, afhængig af prisen ;-).” 

Maja Bugge Hansen 

Maja Bugge Hansen fra Ålsgårde, hvis 
pony fi k konstateret Cushing Disease først 
i september: ” Sikke en forskel på så kort 
tid, han har fået meget bedre energi, 
utroligt hvad foder kan gøre. Demsy er 
begyndt at tage på igen. Dette foder spis-
te han fra første dag. Hans pels er ikke 
længere fedtet og er blevet mere blank. 
Det har bare været en fantastisk oplevelse 
at skifte foder - Demsy trives bedre end 
nogensinde før med Pavo Care4Life. ” 

Michele N. Kiederle

Michele N. Kiederle, Horsens, har testes 
Pavo Care4Life på hendes sportshest, der 
har allergi: " Første indtryk af foderet: 
Hold op det ser lækkert ud og dufter 
godt- der er jo alt i. Min hest som har 
allergi over for havre, hvede, byg, melasse 
og soja, har ikke fået dårlig mave af det 
(selvom der er lidt soja i). Den elsker 
foderet! Vi rider middelsvær i springning 
og dette går hesten allerede igen efter 
en lang kamp mod allergien. Jeg har kun 
godt at sige om fodret. Jeg vil helt sik-
kert købe det når det kommer ud i butik-
kerne og forsætte med at fodre med det."

Ilonka de Wit-Damhoff

”Jeg har test foderet- eller min hest har. 
Hun er vild med det og tygger meget. 
Dette er et plus, fordi hun normalt ikke får 
meget foder.” 
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Hvis du går 
op i din hests sundhed

Udgave nr 02/2012

Pavo Care4Life

Sund og livlig med en daglig porti-
on urter
• Med 11 forskellige urter
• Med kollagen, pre- og probiotika
• Kornfri og melassefri

www.pavo.netwww.pavo.net

Urter kan stimulere fordøjelsessys-
temet, afgifte kroppen og aktivere 
blodcirkulation. Får din hest urter?

Se mere på side 5.

Urternes styrke

Mere info http://www.facebook.com/pages/Pavo-Danmark/247619641963331

Vil du have en gratis fodervejled-
ning? Eksperterne fra Pavo Groo-
mingTeam© kan besvare på alle dine 
spørgsmål.
E-mail:  salg@pavo.dk
Tlf:  + 45 74 83 39 01

Pavo Care4Life online!
Mere information om 
Pavo Care4Life finder du på 
www.pavocare4life.net
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Hvis du går op i din hests sundhed
Tidligere levede hestene på stepperne og brugte hele dagen på at lede efter græs 
og urter. Disse oprindelige levevilkår kan stadig ses på fordøjelsessystemet: en li-
lle mave og kraftig udviklet tyktarm. Nu får heste stærkt koncentreret kraftfoder, 
relativt lidt hø, og vi anstrenger os meget for at holde urter væk fra marken... i 
virkeligheden skaber vi rammer for hesten som er unaturlige. Det er derfor Pavo 
Care4Life er udviklet!

• Med 11 forskellige urter
• Struktur
• Meget høj andel vitaminer og minerale og Ekstra C-vitamin
• Hørfrøolie
• Probiotika, prebiotika og ølgær
• Omega 3- og 6- fedtsyrer og antioxidanter
• Kollagen
• Organisk bundne sporelementer
• Stivelse + sukkerindhold kun 9 %
• Glutenfri* og havrefri
• Indeholder intet korn / kornbiprodukter
• Melassefri

Sund og livlig med en 
daglig portion urter
Pavo Care4Life indeholder alt, hvad vi ud fra et næringssynspunkt kan tænke på, til at 
støtte din hests sundhed. Dette specielle foder består af fiberrige/strukturrige naturlige 
råvarer, den allerbedste kvalitet af ingredienser, så som essentielle aminosyrer, omega 
3- og 6-fedtsyrer, pré- og probiotika, gær, en unik urteblanding (med blandt andet echin-
acea og calendula), vitaminer og mineraler i organisk form. Disse råvarer spiller en rolle 
ved udrensningen af kroppen via leveren og nyrerne, ved den generelle blodgennem-
strømning, hvorigennem affaldsstofferne bliver effektivt udledt. Unikt er tilsætningen 
af kollagen for sund brusk. 

Men lige så vigtigt som hvad der er i, er hvad der ikke er i! Pavo Care4Life indeholder 
ingen stoffer, som belaster systemet unødigt. Det har et sukker/stivelsesindhold på kun 
9 %! Det indeholder intet korn eller kornbiprodukter, er melassefri, glutenfri og havrefri. 
Med Pavo Care4Life: en vital og sund hest i balance.

Der strømmer dagligt 700 liter blod 
gennem nyrerne, som bliver renset.  
Heraf udskilles 20 liter urin.

Når vi tænker på hud og modstands-
kraft tænker vi på hestens ydre. Men 
vidste du, at hestens har meget mere 
hud indvendigt i forhold til udvendig? 
Lunger og tarmvægge er egentlig 
også hud.
Hos mennesket har den totale tarm-
væg en overflade lig med en fodbold-
bane, og sammenlignet med det, er 
hvad vi normalt forbinder med hud 
meget lidt.

Hvis udskillelsesorganerne er overbe-
lastede, bliver affaldsstofferne udledt 
via ”nødudgangene”. Det er via hove-
ne, huden og slimhinderne. Problemer i 
disse områder tyder ofte på, at leveren 
og/eller nyrerne ikke fungerer godt.  
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Care4Life bliver produceret i en fabrik, hvor der også produceres med korn.

www.pavo.net

Brændenælde

Fennikel

Merian

Rød solhat 

Koriander

Persille

Rosmarin

Gråbynke

Mælkebøtter

Morgenfrue

Salie

Pavo urteblanding
Urteblandingen er specielt udviklet for Pavo af en tysk urtespecialist. Han har, efter vor-
es anmodning, sammensat en blanding, som virker på følgende systemer i hestens krop.

Åndedr t: Lunger og bronkier
Produktions af insulin: Bugspytkirtel   
Afgiftning/udledning af affaldsstoffer: Lever og nyrer
Sund fordøjelse:  Mave og tarm (men også lever 

og bugspytkirtel)
Immunsystem: Specielt med fokus på tarmene

Den unikke kombination af urter hjælper med at rense hestens krop og bringer den 
tilbage i sund balance

Merian, Salvie og Rosmarin  
er en del af læbeblomstfamilien. De virker som naturligt antibiotika, stimulerer 
fordøjelsesorganerne og hjælper kroppen med afgiftning og udledning af affaldsstoffer 
fra fordøjelsen. 

Rød solhat (Echinacea)
Echinacea har en betændelseshæmmende virkning, styrker immunforsvaret og minds-
ker infektioner. Den hjælper kroppen med syreudskillelse og er en stor hjælp ved bekæm-
pelsen af allergiske reaktioner.

Br nden lde (Urtica dioica)
Brændenælden, som kan irritere den udvendige hud alvorligt, har ved indvendig brug 
en yderst positiv effekt på hudens stofskifte, som bliver mindre følsom over for allergis-
ke reaktioner. Planten støtter produktionen af blodceller, stimulerer nyrerne og virker 
vanddrivende. Med disse afgiftende og blodrensende egenskaber er brændenælden et 
vigtigt middel til at sænke et for højt blodsukker.  

Morgenfrue (Calendula officinalis)
Morgenfruen, eller Calendula, har ikke alene en plejende og helbredende virkning på den 
udvendige hud, men også på den indvendige hud og slimhinderne i maven og tarmene.

Fennikel (Foeniculum vulgare)
Fennikelfrø har en beroligende effekt på slimhinderne i maven, tarmene og luftvejene. 
Fennikel medvirker til at mindske gæringsproblemer i tarmene (kolik).

Derudover er der korianderblade, persille, gråbynke og mælkebøtter i blandingen.
Du kan få mere information om urteblandingen på www.pavocare4life.net 

Indeholder Care4Life tilstrækkeligt med urter til 
virkelig at gøre en forskel?
1 kg Pavo Care4Life indeholder 46 gram tørrede urter. 
For at producere 46 gram tørret blanding skal der bruges 
et halvt kilo ægte planter (460 gram).
Det er en sund vedligeholdelsesdosis, som helt sikkert 
gør en forskel, men som ikke er så kraftig, at det har en 
medicinsk virkning. 
 

Må man fodre med disse urter hele året?
Der kan fodres med Pavo Care4Life hele året. Det udgør 
ingen risiko for din hests sundhed. Du bør dog overholde 
den anbefalede mængde på 1 kg pr dag til en hest og 
600 – 700 gram til en pony

www.pavo.net
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Til hvem

Pavo Care4Life er specielt beregnet til heste
…med tendens til overvægt
… som ikke kan tåle sukker, for eksempel på grund af EMS, 

insulinresistens eller forfangenhed
…lige efter en flytning
…som er i rekreation efter sygdom
…med tendens til nyreslag
…med allergi, for eksempel glutenintolerans
…som kan bruge lidt ekstra støtte til leddene

Pavo Care4Life er egnet til alle heste: som komplet foder til heste, heste i lidt eller 
ingen ridning, eller som topping på sportshestenes foderration.

Organisk bundne sporelementer

Organisk selen

B2-vitamin 40 mg
B6-vitamin 20 mg
B12-vitamin 500 mcg
C-vitamin 500 mg
D-Biotin 500 mcg
Kobber 40 mg
Jern 250 mg
Zink 240 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,9 mg
Jod 1,5 mg

Ekstra tilsat: 
11 forskellige urter 4,6 %
Kollagen  10 g
Probiotika (inuline)
Prébiotika (Yea-Sacc)

15 kg

170 g pr 100 kg kropsvægt pr dag.  
Det er cirka 1 kg pr dag til en ”normal” varmblodshest og cirka 600-700 gram pr 
dag til en pony. Pavo Care4Life har meget volumen, 1 normal fodermål indeholder 
cirka 700 gram. 

Du kan give det separat eller blande det med det normale kraftfoder. Det er også 
muligt at blande det med Pavo DailyPlus. Ved mindre rationer anbefales at supple-
re med Pavo VitalComplete eller Pavo SummerFit. Hvis din hest æder meget hur-
tigt eller grådigt, anbefales det at gøre Care4Life fugtigt med vand.

Da sukkerindholdet er så lavt, og der er tilsat ualmindelige ingredienser, skal man-
ge heste lige vænne sig til smagen. I de tilfælde øges mængden i løbet af 4 dage 
optil 1 kg pr dag.

3 kg

www.pavo.net
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Fodervejledning

Ingen af ingredienserne og urterne i Pavo Care4Life er anført på FEIs dopingliste (nov 2012).

INDHOLD PR. KILOGRAM
MJ / kg 11,5

VREp 10,5 %
Råprotein 13,5 %
Råfett 6,3 %
Växttråd 24,0 %
Sukker + Stivelse 9,4 %
Kalcium  1,30 %
Fosfor 0,40 %
Magnesium 0,60 %
Natrium 1,00 %
Kalium 1,00 %
A-vitamin 36.000 IE
D3-vitamin 3.600 IE
E-vitamin   600 mg
B1-vitamin 50 mg
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En hest danner 60 til 70 liter spyt 
på én dag! Dette kan man stimulere 
meget med urter og mange fibre i 
foderet.

Ved brug af urter som virker afgiften-
de, rensende eller regulerende er det 
normalt, at en hest drikker, urinerer og 
sveder mere. Det er naturligt og sundt, 
for gennemskylning medvirker til udled-
ning af affaldsstoffer.

Heste (og mennesker) har ikke brug 
for ”mad”, men næringsstoffer. Vores 
kost indeholder for ofte udelukkende 
protein, fedt og kulhydrater og alt for 
lidt næringsstoffer, som holder hele 
kroppen i balance.

Hvad er forskellen fra 
en müesli?
Pavo Care4Life er ingen müesli, for der er ingen korn i. Det er en strukturrig urte-
blanding med vitaminer og mineraler. Det dufter af urter og en anelse æble, har en 
grov struktur som følge af lucernen og er synligt varieret i sammensætningen. Du 
kan let genkende de særskilte ingredienser, så som sojabønner, urter og lucerne. Det 
indeholder desuden gulerodsstykker, stykker af knuste ærter, pellets fremstillet af 
ekstruderet hørfrø.

Sukker + stivelse 
i Pavo Care4Life

Pavo Care4Life har et sukker- + stivelseind-
hold på kun 9 %. Det er vigtigt for heste med 
overvægt, forfangenhed, insulinresistent, EMS 
(Equint Metabolisk Syndrom), nyreslag, Cus-
hing Disease eller PSSM (Polysaccharide Sto-
rage Myopathy, en kronisk form for nyreslag)
En for stor mængde af letfordøjelige kulhyd-
rater spiller en rolle ved alle disse problemer. 
Det er især vigtigt at give disse heste foder 
med lavt indhold af sukker og stivelse. Natur-
ligvis skal man også være opmærksom på at 
sukkerindholdet i grovfoderet er lavt (vær op-
mærksom på frisk græs, hø og wrap) 

Pavo Care4Life er melassefri og pellets deri 
indeholder derfor heller ikke melasse.

GLUTEN  
 FREE

GLUTEN  
 FREE

Hvad er pre- og probiotika
Prebiotika er ufordøjelige stoffer, som kommer uændrede ind i tykt-
armen. Der stimulerer de selektivt gode og vigtige bakteriers vækst 
samt aktivitet. Det er vigtigt for en god tarmfunktion. Prebiotikum i 
Pavo Care4Life er inulin, udvundet fra cikorieplantens rod. 
Probiotikum Yea-sacc er en levende gær, som har en videnskabelig bevist 
virkning på tarmenes sundhed. Den fremmer væksten af sunde tarmbakterier, 
hvilket er yderst vigtigt for en sund fordøjelse.

GLUTEN  
 FREE

Forskellen mellem kollagen og glucosamin 
Glucosamin er et hjælpestof, som bliver omsat til et materiale til dan-
nelse af brusk og ledvæske i leddene. Kollagen er en hovedbestand-
del af bindevæv i brusken. De støtter begge sunde led på forskellige 
måder. Kollagen virker mere direkte på leddet, da det ikke behøver at 
blive omdannet af kroppen. 

Hvilken effekt kan du forvente af kollagen i Pavo Care4Life? 
Kollagen støtter de bløde dele, som brusk i leddene. 
Pavo Care4Life er således beregnet som et støttende tilskud, og ikke 
som et medikament eller en kur. Det indeholder 10 gram kollagen pr/
kg foder (dagsdosis). Til sammenligning: Pavo Mobility indeholder 12,5 
gram pr 100 gram tilskud (dagsdosis).

GLUTEN  
 FREE

GLUTEN  
 FREE

Intet korn
Pavo Care4Life indeholder intet korn. Det passer derfor godt i fod-
errationen til heste, som er følsomme overfor gluten. Gluten er et 
protein, som findes i korn, især hvede, rug, byg og spelt. De tilsatte 
pre- og probiotika støtter tarmfunktionen, hvilket kan have en posi-
tiv effekt hos heste med glutenintolerans. 

GLUTEN  
 FREE
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