
Pavo MultiVit15
Det kompletta vitamintillskottet
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Känner du att din häst behöver något extra? Att din häst inte känns på topp eller att
immunförsvaret behöver en toppning? Har din häst problem med pälsfällning eller
ser pälsen matt ut? Då är Pavo MultiVit15 den rätta produkten!

De 15 viktigaste vitaminerna i Pavo MultiVit15

Pavo MultiVit15 innehåller en stor mängd vitaminer och CellProtect antioxidanter
som stöder många kroppsfunktioner. Vitamin B1 ( tiamin) spelar en viktig roll vid
omvandling av socker. Vitamin B2 (riboflavin), B5 och B12 säkerställer energi på
cellnivå. Vitamin B3 (niacinamid) behövs vid olika cellprocesser. Kolin hjälper
musklerna att slappna av. Utöver vitamin E så innehåller Pavo Multi15 också de
naturliga CellProtect-antioxidanterna som ger bättre upptagning av vitamin E och
neutralisar fria radikaler.

Mängden vitamin A has medvetet minskats i Pavo MultiVit15, då forskning har visat
att denna vitamin ofta lagts till i för hög dos och en överdos av vitamin A kan faktiskt
orsaka problem.

Pavo MultiVit15 är ett komplett vitamintillskott som stärker hästens immunförsvar.
Produkten bidrar till en blankare päls och underlättar vid pälsfällning. Pavo
MultiVit15 innehåller inte vete och är glutenfri.

Säljs i 3 kg hink med återförslutningslock.

Viktiga egenskaper

Komplett vitamintillskott
Innehåller 15 viktiga vitaminer för
hästar
Stärker immunförsvaret
Ger blank päls och lindrar vid
pälsfällning

Användning

Till hästar och ponnys vid behov
av extra vitaminer
Till hästar som är känsliga vid
säsongsskifte, exempelvis vid
pälsfällning
Till äldre hästar

Foderråd

En behandling i tre till fyra veckor, med
dagligt tillägg av Pavo MultiVit15 i
fodret brukar vanligtvis räcka för att se
effekt, men en längre tids behandling gör
ingen skada.

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca.300 kg): 50 gram/dag
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Rågklifoder
Kalciumkarbonat
Rostade sojabönor, flingor
Linfröolja
Citrusmassa
Glukos

Vitaminer (per kg)
B-karoten 500 mg
Vitamin A 90.000 IE
Vitamin D3 19.800 IE
Vitamin E 6.000 IE
Vitamin K3 60 mg
Vitamin B1 180 mg
Vitamin B2 180 mg
Vitamin B6 120 mg
Vitamin C 11000 mg
Pantotensyra 175 mg
Folsyra 120 mg
Niacin 300 mg
D-Biotin 6.000 mg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Förpackning
Hink 3 kg

Foderrådgivning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

6,9 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,55 EWpa
Energi (ME) 5,9 MJ/kg
Smältbart råprotein 120 gr/kg
Råprotein 16,0 %
Råfett 3,5 %
Växttråd 17,5 %
Råaska 11 %
Socker 4%
Stärkelse 9%

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 0,01 %
Fosfor 0,01 %
Natrium 0,01 %
Kalium 1,60 %
Magnesium 0,18 %

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader
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