
Pavo Ease&Excel
Innovativt sportfoder för en sund magfunktion
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Om Pavo Ease&Excel
Pavo Ease&Excel är ett innovativt, strukturrikt sportfoder särskilt framtaget för en
god syra-bas-balans i magen och är därmed mycket lämpligt för sporthästar som
måste prestera. Ett komplett kraftfoder med högt energivärde från lättsmälta fiber
och vegetabilisk olja samt en mycket låg socker- och stärkelsehalt.  

The Protexin In Feed-Formula
Pavo Ease&Excel innehåller den unika Protexin In Feed-formeln: en unik blandning
av naturliga magsyraneutraliserande ämnen, gummi arabicum, betaglukaner samt
pro- och prebiotika för att stödja en hälsosam mag- och tarmfunktion.
Betaglukaner har en ”gelliknande” struktur som bidrar till att fördröja passagen
genom mag-tarmkanalen, så att alla viktiga ämnen kan tas upp ordentligt.
Dessutom bildar betaglukaner även en skyddande beläggning för magväggen och
stödjer på så sätt hästens immunsystem.
Naturliga syrahämmare, inklusive kalcium och magnesium, buffrar magsyran.
Gummi arabicum är en prebiotisk fiber som har en lindrande effekt vid
inflammationer och stödjer magväggens hälsa. Prebiotika stimulerar
bakterietillväxten i tjocktarmen och ser därmed till att din häst har en bra tarmflora.
Probiotika är goda bakterier som ger en bra tarmflora, vilket är mycket viktigt för
matsmältningen, defekationen och immunsystemet.

Foderrekommendation
För optimalt resultat är det viktigt att du justerar din utfodring och förutom Pavo
Ease&Excel erbjuder tillräckligt med grovfoder. En minimal grovfodergiva
rekommenderas vara minst 1,5 % av kroppsvikten i torrvara, fördelat över så
många måltider som möjligt per dag.

Pavo Ease&Excel passar även fritidshästar men då med en reducerad giva och
tillskott av vitaminer och mineraler

Tips! Blanda Pavo Ease&Excel med Pavo DailyPlus för att öka tuggintensiteten!

Viktiga egenskaper

Fiberrik sportmüsli som stimulerar
hästens tuggrörelser
Högt energiinnehåll från lättsmälta
fibrer och olja
Mycket lågt socker- (6%) och
stärkelseinnehåll (8%)
Högkvalitativt protein för att musklerna
snabbt ska återhämta sig efter
träning.
Pavo Ease&Excel innehåller den
unika Protexin In Feed-formeln: en
unik blandning av
magsyraneutraliserande ämnen,
betaglukaner samt pro- och prebiotika
för att stödja en hälsosam mag- och
tarmfunktion.

Användning

Hästar med en känslig mage
Hästar med en dålig aptit
Nervösa och stressade hästar
Hästar som behöver extra stöd vid
muskelåterhämtning

Foderråd

Medelhårt arbete: 0,45 kg per 100 kg
kroppsvikt per dag
Hårt arbete: 0,6 kg per 100 kg
kroppsvikt per dag
Maximalt: 1,0 kg per 100 kg
kroppsvikt per dag

Pavo foderskopa

1 full Pavo foderskopa med Pavo
Ease&Excel innehåller ca. 850 gram.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Sojaskal
Havreskal
Lusern
Sojaolja
Spannmål
Betmassa
Vete
Soja (böna) pressad, rostad
Rörsockermelass
Linfrö
Vetekli
Dicalciumfosfat
Kalciumkarbonat
Natriumklorid
ß-glukaner
Magnesiumkarbonat
Frukto-oligosackarider
Acaciagummi

Hållbarhet
Hållbarhet 5 månader

Mineraler och spårämnen (per kg)
Koppar 65 mg
Järn 65 mg
Zink 150 mg
Mangan 55 mg
Kobolt 1,0 mg
Selen 0,3 mg
Jod 1,2 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Förpackning
Säck 15 kg

Näringsämnen
Energia (EWpa) 0,95 EWpa
Smältbar energi
(DE)

13 MJ

Energi (ME) 11,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 11,05 %
Råprotein 13,0 %
Råfett 10,5 %
Växttråd 18,0 %
Råaska 8,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 8 %
Kalcium 1,2 %
Fosfor 0,6 %
Natrium 0,3 %
Magnesium 0,4 %

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 13.000 IE
Vitamin D3 1.300 IE
Vitamin E 375 mg
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