
Pavo SummerFit

Hverdagens vitamin- og mineralsupplement

Mange heste og ponyer har kun brug for en lille smule eller

slet ingen foderblanding. Men grovfoder alene indeholder

ikke nok vitaminer og mineraler til at dække det daglige

behov. Pavo SummerFit er en velsmagende briket, der

indeholder en dagsdosis af vitaminer og mineraler, men

uden foderblandingens ekstra energi og kalorier. Dette

skyldes, at en enkelt 165 g briket pr. dag (½ briket til

ponyer) dækker din hests behov. Derudover indeholder

briketten et minimum af protein. De udgør et ideelt tilskud til

en grovfoderdiæt.

Egenskaber

1 briket = daglig ration af vitaminer og mineraler

ingen overflødige kalorier

til alle racer, på alle årstider

Velegnet til

Ideelt til heste og ponyer, der:

tilbringer hele dagen på fold

af en eller anden grund kun har brug for meget lidt

foder

har brug for ekstra vitaminer og mineraler efter fx

sygdom

Indholder

Lucerne

Hvedeklid fine

Soy Peel

Hørfrø

Melasse

Vitamin - Mineraler

Palmeolie

Garanteret afkast

DE 12,1 MJ/kg

Energie ( EWPa) 0,84 Unit/ kg

Råprotein 10,5 %

Råfedt 3 %

Råfiber 11 %

Råaske 8 %

Sukker 7 %

Stivelse 24 %

Mineraler og sporstoffer (pr. kg)

Kalcium 0,7 %

Fosfor 0,3 %

Natrium 0,5 %

Kalium 1,2 %

Magnesium 0,2 %

Kobber 130 mg



Jern 630 mg

Zink 630 mg

Mangan 450 mg

Kobolt 2,8 mg

Selen 2 mg

Jod 4,0 mg

Vitaminindhold (pr. kg)

A-vitamin 78.125 IE

D3-vitamin 13.500 IE

E-vitamin 1.800 mg

B1-vitamin 200 mg

B2-vitamin 200 mg

B6-vitamin 135 mg

B12-vitamin 2.000 mcg

K-vitamin 15 mg

Pant . syre 80 mg

Cholin 2.250 mg

Folin 57 mg

Niacin 212 mg

D-Biotin 3000 mcg

Pakning

Sækkevare 5  kg

Sækkevare XL 15 kg

Holdbarhed

Sækkevare 9 mth

Foderanvisninger

Vægt hest Nej kager om dagen

200-300 kilo 0,5 Brikett

300-600 kilo 1,0 Brikett

Opbevarings anvisning

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