
Pavo Care4Life
Spannmålsfri örtblandning för en balanserad häst

K
om

pl
et

te
rin

gs
fo

de
r 

fö
r 

hä
st

ar
S

tim
ul

an
 -

 N
L 

07
98

1

Pavo Care4life innehåller allt som vi kan komma på ur näringssynpunkt för att
stödja din hästs hälsa. Detta unika foder består bland annat av fiberrika råvaror,
omega 3- och 6-fettsyror, pre- och probiotika, 11 olika örter* samt vitaminer och
mineraler i organisk form. Dessa ämnen påverkar reningen av kroppen genom lever
och njurar samt blodcirkulationen så att avfallsämnen forslas bort ordentligt. 
Men lika viktigt som vad som finns i fodret är vad som inte finns i det, Pavo
Care4Life innehåller inga ämnen som belastar systemet i onödan. Det har en
sockerhalt på endast 3,8%. Fodret innehåller inte spannmål eller
spannmålsbiprodukter och är fritt från melass, gluten och havre. Pavo Care4Life
passar alla hästars dagsranson!

*Örtsammansättningen innehåller 11 örter, däribland echinacea och
calendula. 

Sedan 1:e januari 2015 belastas örten echinacea med 48 timmar karens i Sverige.
Care4Life har därmed 48 timmar karens för användning under tävling i Sverige.  

Ge 170 g Pavo Care4Life per 100 kg kroppsvikt per dag vilket motsvarar 1 kg per
dag för en normalstor häst.

Viktiga egenskaper

• Innehåller 11 olika örter: Mejram,
Rosmarin, Dragon, Ringblomma,
Persilja, Maskros, Echinazea, Nässla,
Salvia, Fänkålsfrön, Koriander
• Med pre- och probiotika
• Fritt från gluten och melass
• Spannmålsfritt
• Låg socker- och stärkelsehalt

 

Användning

   • För hästar med en tendens till
övervikt
• För känsliga hästar med
exempelvis allergier,
anlag för korsförlamning, fång,
sockerkänslighet etc.
• Hästar som är känsliga mot stress
och/eller har magsår

Foderråd

Normal fodergiva: 170g per 100kg
kroppsvikt per dag.
Det är ungefär 1kg per dag för en
genomsnittlig varmblodshäst.
Mängden som krävs beror på bete
och träning.

Pavo foderskopa

En Pavo foderskopa med Pavo
Care4Life innehåller ungefär 0.9 kg

Tips för hästar som äter fort eller är
glupska:

Vårat råd för hästar som äter snabbt eller
är glupska är att ge Pavo Care4Life
vått eller att blanda det med Pavo
DailyPlus.Tillsätt rymligt med vatten och
dränk i ungefär 1 timma. Efter 1 timma
kan din häst börja äta en välsmakande
hälsosam måltid.
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Innehållsförteckning
Innehåller 
Rostade solrosfrön
Rostade sojabönor, flingor
Örtmix
Sojaolja
Ärtflingor
Natriumklorid
Gräs
Kalciumkarbonat
Morotsflingor
Magnesiumoxid
Monokalciumfosfat
Linfröolja
Lusern
Äppelpressmassa
Solrosfröskal
Linfrö
Bryggjäst

Förpackning
Säck 15 kg
Säck 3 kg

Hållbarhet
Säck 6 månader

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

9.5 MJ/kg

Energia (EWpa) 0,74 EWpa
Energi (ME) 8,1 MJ/kg
Smältbart råprotein 109 gr/kg
Råprotein 13,2 %
Råfett 5,8 %
Växttråd 24,8 %
Råaska 11,1 %
Socker 4 %
Stärkelse 3,6 %

Mineraler och spårämnen (per kg)
Kalcium 1,5 %
Fosfor 0,37 %
Natrium 0,64 %
Kalium 1,42 %
Magnesium 0,66 %
Koppar 80 mg
Järn 150 mg
Zink 250 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,9 mg
Jod 1,5 mg

Kelaterade mineraler
Organisk form av Selen

Vitaminer (per kg)
Vitamin A 32.000 IE
Vitamin D3 3.600 IE
Vitamin E 600 mg
Vitamin K3 6 mg
Vitamin B1 50 mg
Vitamin B2 40 mg
Vitamin B6 20 mg
Pantotensyra 27 mg
Folin 15 mg
Niacin 50 mg
D-Biotin 500 mcg

Förvaringsanvisning
Förvaras svalt, torrt och mörkt .
Återförslut efter användning

Rekommenderad fodergiva kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / day kg / day kg / day

Som ett komplett foder 0,3 kg 0,7 kg 1,0 kg
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