
Pavo DailyFit
Vitamin- och mineralbrikett med blommor och örter
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*Pavo DailyFit ersätter Pavo SummerFit*

Om Pavo DailyFit

Behöver din häst endast en liten giva av kraftfoder eller inget kraftfoder alls? Då är
det viktigt att komplettera med vitaminer, mineraler och spårämnen för att hålla
hästen frisk.

Vitamin- och mineralbrikett för hästar och ponnyer

Pavo DailyFit är en välsmakande vitamin- och mineralbrikett. Med 1 brikett per dag
förser du en vuxen häst med det dagliga behovet av vitaminer, mineraler och
spårämnen. Briketterna är fria från spannmål och har ett lågt innehåll av socker,
stärkelse och energi. Pavo DailyFit är med andra ord det perfekta tillskottet för alla
hästar och ponnyer som behöver extra vitaminer och mineraler. Dessutom är
briketterna berikade med bryggerijäst (prebiotika) för att stödja en god tarmflora och
immunsystemet. De tillsatta blommorna och örterna hagtorn, maskros, ringblomma
och brännässlor stöder hästens allmänna hälsotillstånd. Pavo DailyFit är
sammanställt enligt de senaste vetenskapliga rönen.

Blommor och örter i Pavo DailyFit

Ute i naturen betar hästar olika sorters gräs, blommor, örter, träd och buskar. Då får
de inte bara i sig nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen, utan även andra
ämnen som är bra för hälsan. I många av våra hästhagar växer idag inte detta
sammelsurium av naturprodukter längre. Därför har vi tillsatt ett antal blommor och
örter i Pavo DailyFit för att stödja din hästs naturliga hälsa maximalt:  

Blommor & örter Funktion
Hagtorn Hagtorn stödjer hjärt- och kärlsystemet

samt mag- och tarmkanalen och har
dessutom en lugnande och
immunförstärkande effekt.

Maskros Maskrosen har blodrenande egenskaper
och stöder hästens lever och hud.

Ringblomma Ringblomma stöder en bra matsmältning.
Dessutom har den en lindrande effekt på
huden och används i ren form hos hästar
med sår eller problem med eksem

Brännässla Brännässlan stimulerar hudens
ämnesomsättning och stöder njurarna.
Denna örts antibakteriella och
blodrenande egenskaper bidrar till att
minska allergiska reaktioner och
inflammationer.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Gräs
Timothee
Äppelpressmassa
Solrosfrön, extraherade
Rörsockermelass
Linfrö
Ärter
Natriumklorid
Örtmix 2.5% (Taraxacum officinale,
Calendula officinalis, Crataegus, Urtica)
Bryggjäst
Kalciumkarbonat
Monokalciumfosfat

Förpackning
Paket 4,2 kg (30

brickets)
Paket XL 12,5 kg (90

brickets)

Hållbarhet
Paket 9 månader

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

8,7 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.7 MJ/kg
Energi (ME) 7,4 MJ/kg
Råprotein 14.5 %
Råfett 4,3 %
Växttråd 18,9 %
Råaska 14,8 %
Socker 8,5 %
Stärkelse 4,8 %
Kalcium 2,4 %
Fosfor 0.6 %
Natrium 0.3 %
Magnesium 0,16 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Koppar 608 mg
Zink 1.900 mg
Mangan 2.850 mg
Selen 7,60 mg
Jod 22,80 mg

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 19.000 iE
Vitamin D3 26.600 IE
Vitamin E 4.560 mg
Vitamin B1 304 mg
Vitamin B2 304 mg
Niacinamide 800 mg
Pantotensyra 305 mg
Vitamin B6 190 mg
D-Biotin 15.200 mcg
Folsyra 171 mg
Vitamin C 3.800 mg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Foderrådgivning
 

Advice DailyFit Bricket /
dag

Kg ponny(200 kg - 300 kg) 0,5

Häst(400 kg - 600 kg) 1
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