Pavo SpeediBeet
Snabbsvällande flingor av betmassa

Pavo SpeediBeet är ett grovfoder av hög kvalitet som bidrar till en hälsosam
matsmältning. Det är tillverkat av sockerbetsmassa och innehåller ingen tillsatt
melass vilket innebär en låg sockerhalt. Flingorna genomgår en patenterad
tillagningsprocess vilket ger en produkt som sväller snabbt - på endst 10 minuter- i
både kallt och varmt vatten. Praktiskt, enkelt och hälsosamt för alla hästar.
Pavo SpeediBeet innehåller ingen stärkelse och innehåller endast 5% socker. Detta
betyder att det är ett idealiskt foder för hästar som har lätt för att få fång eller har
magsår.
Pavo SpeediBeet innehåller en stor mängd pektin, som är en lättlöslig fiber som till
och med är lättare att ta upp av kroppen än fibrerna i grovfodret. Detta är orsaken
till varför denna betmassa är en fantastisk källa av långsamt frigörande energi,
perfekt anpassad för alla sorts hästar. Pektin har en prebiotisk effekt som innebär
att fibrerna stödjer tillväxten av goda bakterier i tarmen, vilket är av största vikt för
en välfungerande tarmfunktion. De goda bakterierna hjälper till att höja ph-värdet i
en sur mag- och tarmmiljö. Ett högre ph-värde är mycket posivt för att motverka att
magsår bildas och för att läka ut magsår.
SpeediBeet kategoriseras som grovfoder och innehåller inga tillsatta vitaminer eller
mineraler. Om du bara fodrar med Pavo SpeediBeet tillsammans med ditt övriga
grovfoder, så rekommenderar vi att du lägger till exempelvis Pavo Vital för att förse
din häst med vitaminer och mineraler.
OBSERVERA - VIKTIGT! : Pavo SpeediBeet kan bara fodras i svälld form .
Försäkra dig om att förvara fodret på säker plats så att inga, av misstag
lösspringande hästar kan komma åt det.

Hälsosam grovfoder fiber med
prebiotiska effekter
Bidrar till god funktion av
matsmältningssystemet
Mycket lågt socker innehåll, ingen
melass

Användning
Fritidshästar: som en hälsosam källa
till fibrer
Äldre hästar: som grovfoder
Långdistanshästar: energi och vatten
under träning/tävling
Sporthästar: förebygga vätskebrist
Sockerkänsliga eller fångbenägna
hästar: grovfoder med låg sockerhalt
Som en smaklig giva: hästarna älskar
det
Hästar som lätt går upp i vikt

Foderråd
Fodergiva som hälsosamt tillskott: 50g
per 100kg kroppsvikt per dag.
Maximal fodergiva som komplement
av grovfoder: 400g per 100kg
kroppsvikt per dag.
Förberedelse: Blanda 1 del Pavo
Speedibeet med 3 delar vatten. Efter
detta, blanda väl, vänta sedan 10
minuter och produkten är klar
FODRA EJ TORR!
Pavo Foderskopa
En full Pavo foderskopa med Pavo
Speedibeet innehåller 0.7kg.
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Viktiga egenskaper

Pavo SpeediBeet
Snabbsvällande flingor av betmassa

Innehållsförteckning
Innehåller
Avsockrade betfiberflingor
Mineraler
Kalcium
Fosfor
Natrium
Kalium
Magnesium

0,7 %
0,1 %
0,24 %
1,14 %
0,3 %

Näringsämnen
Smältbar energi
(DE)

12,0 MJ/kg

Energi (ME)
Smältbart råprotein
Råprotein
Råfett
Växttråd
Råaska
Socker
Stärkelse

0,83 EWpa
9,9 MJ/kg
4,2 %
8,3 %
2,1 %
16,0 %
6,2 %
5,0 %
0,0 %

Hållbarhet
Säck

12 månader

Förpackning
Säck

15 kg

Foderrådgivning
200 kg

400 kg

600 kg

kg / day kg / day kg / day
0,1 kg

0,2 kg

0,3 kg

Hästar i dålig kondition eller med
tandproblem

0,8 kg

1,6 kg

2,4 kg
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Ett nyttigt tillägg
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