
Pavo Mobility
För smidiga leder
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Optimal rörlighet kräver friska leder. Rätt näring kan ha en positiv effekt på brosket,
synovial vätska och ledkapsel och ligamenten som håller ihop leden.

Mjuka och smidiga leder med Pavo Mobility

Pavo Mobility innehåller glukosamin och hyaluronsyra vilket är ingredienserna för
frisk synovialvätska.  Kondroitin och MSM (svavel) har en positiv effekt på brosket.
Men enbart dessa ämnen är inte tillräckligt för att stödja friska leder hos hästar. Den
viktigaste komponenten är det speciella kollagenet i Pavo Mobility som stöttar
kollagen, ben och brosk. Pavo Mobility innehåller också vitamin C och mikro-
mineralen Kisel som spelar roll vid tillväxt av benvävnad, brosk, kollagen och
hyaluronsyra. Pavo Mobility innehåller inte vete och är glutenfri.

Pavo Mobility säljs i 3 kg spann.

Observera att denna produkt är belad med 96timmar karens från den 1a mars 2023

Viktiga egenskaper

För smidiga leder
Optimal näring för brosk och leder
Stöttar produktionen av
synovialvätska (ledvätska)
Med kollagen, glukosamin, kondroitin,
hyaluronsyra, MSM och kisel

Användning

För hästar som behöver stöd för
lederna
För tävlingshästar
För unghästar som precis har börjat
sin träning
För äldre hästar

Foderråd

Pavo Mobility kan ges i förebyggande
syfte till tävlingshästar när lederna är
utsatta för kraftig belastning. Efter en
skada, ledproblem eller på uppmaning
av en veterinär att hästen skulle må bra
av det, kan du ge en behandling under
en period av två till tre månader. Äldre
hästar liksom hästar med artros kan bli
hjälpta av Pavo Mobility.

I förebyggande syfte:

Häst (ca. 600 kg): 50 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 25 gram/dag

Som behandling och för äldre hästar:

Häst (ca. 600 kg): 100 gram/dag
Ponny (ca. 300 kg): 50 gram/dag

Observera att från den 1a mars 2023 är
det 96timmar karens på Mobility
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Lusern
Kollagen (enzymatisk hydrolyserat
kollagen)
Kalciumkarbonat
Rågklifoder
Linfröolja
Potatisprotein
Glukos

Förpackning
Hink 3 kg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

6,2 MJ/kg

Energia (EWpa) 0.5 EWpa
Energi (ME) 5,3 MJ/kg
Smältbart råprotein 70 gr/kg
Råprotein 13,0 %
Råfett 5 %
Växttråd 23,4 %
Råaska 8 %
Socker 8.3%
Stärkelse 3.5%

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1 %
Fosfor 0,3 %
Natrium 0,2 %
Silikon 2.000 mg
Metylsulfonylmetan 10 g
Hyaluronsyra 1.250 mg
Glukosaminsulfat 85 mg
Chondriotinsulfat 20 g
Kollagen
(enzymatisk
hydrolyserat
kollagen)

125 gr

Foderrådgivning

Hållbarhet
Hållbarhet 18 månader

Vitaminer (per kg)
Vitamin C 4.000 mg
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