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    VAR i DEnnA ViDA VÄRLD 
  kAn MAn HiTTA ÄDELHET UTAn HögMOD,
    VÄnSkAP UTAn AVUnD 
  ELLER SkönHET UTAn fÅfÄngA?

– citat: The Horse av Roland Duncan –

 Anton Baarslag, Direktör Pavo

Varje häst är beroende av sin ägare för en 

hälsosam diet. Från ston till åringar, 

kapplöpningsfullblod till tamhästar, varje 

häst och ponny har sitt eget särskilda nä-

ringsbehov.

Produktutveckling innebär att beakta häs-

tens samtliga behov. I detta avseende för-

söker hästvärlden fortfarande komma ikapp 

andra industrier. Forskning kostar mycket 

pengar, men Pavo har bestämt sig för att 

avsätta en del av sitt kapital till forskning 

för hälsa och näring. Vårt mål är att aktivt 

bidra till hälsa och välbefinnande för varje 

häst. Att investera i forskning är dyrbart, 

vilket gör att våra produkter inte är billigast 

på marknaden.

Men alla extra kostnader är direkt relaterade 

till den överlägsna kvaliteten på vårt foder, 

vilket håller din häst i form och vid god häl-

sa. Pavo tillverkar sina produkter med hän-

syn till foderkvaliteten vilket betyder att du 

inte behöver fodra lika mycket. På detta sätt 

ger vi tillbaka till våra uppskattade kunder.

Vår kommunikationsavdelning frågar kon-

stant: Vad är det som får hästägare att lig-

ga vakna om natten? Vad oroar dom sig 

över? Och hur kan vi hjälpa dom? Vi förstår 

de utmaningar hästägare har när det gäller 

näring och vi strävar att lösa dem genom 

vår överlägsna service, våra hälsosamma 

produkter och praktiska råd.

På Pavo tycker vi att det är viktigt att  
verkligen lära känna våra kunder.
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Kan man förbereda Slobber med kallt vatten?

Vår ponny är 28 år gammal och vi kämpar för att behålla hennes form. 
    Vad borde vi utfodra henne med?

  Om socker verkligen inte är bra för hästar,  
 vad ska jag utfodra min häst med?

Hur vet jag vad mitt grovfoder innehåller?

Varför är magnesium ett viktigt  
näringsämne i hästfoder?

Vad för slags foder behöver min dräktiga märr?

     Min Frieser har inte tillräcklig uthållighet för
två dressyrtävlingar, hur kan jag förbättra detta?

Vad är lättsmält råprotein?
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Där finns inga bestämda och snabba regler när det kommer till 

hästskötsel och näring. Varje häst och ägare är unika. Du är med 

din häst dag ut och dag in, så ingen förstår hans/hennes specifika 

behov bättre än du, men ibland är det bra att få en försäkran från 

en expert. Någon som kan bekräfta att du gör rätt eller ger dig 

ett vänskapligt tips för att hjälpa dig att förbättra dina fodrings-

rutiner. Det är här Pavos foderrådgivning kommer med i bilden. 

Vårt erfarna team med stor erfarenhet av hästars hälsa och våra 

näringsexperter finns här för att svara på alla dina foderrelaterade 

frågor.

Vi är här för att hjälpa till!

Telefon (under kontorstid):
kundservice:  0766 - 433 788

E-mail:
info@pavo.nu

facebook & instagram:
https://www.facebook.com/pavofanclub
@pavofanclub

 

Hälsa 

Allt vi gör på Pavo är riktat mot hästens hälsa. Vi ser det 

som vår skyldighet att bidra till förbättring och bibehålla 

hälsan på varje häst genom rätt näring. Vi lyssnar där-

för väldigt noga på de bekymmer som du som hästägare 

kanske har. Pavo besvarar dina foderfrågor med expertråd, 

hälsosamma produkter och en överlägsen service. 

Passion
Att arbeta för Pavo och att ha passion för hästar går hand 

i hand. Vi kan vara på kontoret eller ute på fältet under 

arbetstimmarna, men vår fritid ägnas åt vår gemensamma 

passion: hästar.

Vi förstår att bara det bästa är bra nog. Varför? För att 

precis som du, har vi en speciell relation till hästar.

Samarbete
Varje produkt som Pavo utvecklar är testat ute i fält,  

i samarbete med våra partners. Dessa inkluderar kunder, 

toppryttare, uppfödare, tränare, veterinärer och olika  

institutioner och organisationer. Deras värdefulla feed-back 

hjälper oss att skapa nya hälsosamma produkter. 

Och vi pratar gärna med dig via e-post, telefon eller sociala 

medier.

Svaret på alla dina foderfrågor

Näringskonsult på Pavo

Vad som började som en sökning 
för min egen häst kulminerade  

i en hel undersökning och, till sist,  
i att hjälpa andra med deras hästars 
näringsbehov. Min utmaning är nu 
att arbeta med ägare för att skapa 

det absolut bästa hästfodret.  
En glad frisk häst och en nöjd ägare 

är vad jag eftersträvar.

Djilan Boelen
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Förutom att handla hos en av våra pålitliga återförsäljare, har 

våra kunder nu möjlighet att tryggt och säkert kunna handla 

Pavo produkter på nätet i Pavos webshop. Detta betyder att du 

kan beställa från hela vårt sortiment på foder och tillskott när 

som helst, var som helst, och få det levererat direkt hem eller 

stall inom 1-2 arbetsdagar eller hämta ut din beställning hos 

närmsta återförsäljare. 

Obs! pallorder skickas enbart direkt till hem/stall.

•	 Välj från hela Pavo sortimentet

•	 Beställ när det passar dig

•	 Levereras inom 1-2 arbetsdagar

•	 Säkert och tillförlitligt

Adress: webshop.pavo.nu

Förpackningar som passar dina behov

Pavo Webshop

•	 Lätt att fördela

•	 Lång hållbarhet, tack vare 3-skiktpapper

•	 Pavo pellets säljs i 20 kg säckar

•	 Pavo muesli säljs i 15 kg säckar

•	 Pavo DailyPlus säljs i 90 liters säckar (cirka 15 kg)

•	 Pavo SummerFit säljs i 5 kg och 15 kg säckar

•	 Pavo Supplements säljs i 3 kg säckar

•	 En BigBox är en stor hållbar kartong med lock

•	 Mer ekonomisk än säckfoder

•	 Kan levereras hem eller till stallet

•	 Förpackningarna kan läggas i pappersåtervinningen efter användning

•	 Idealt för fem eller fler hästar som äter en sorts mat

•	 Pavo BigBox med pellets, innehåller cirka 750 kg

•	 Pavo BigBox med müsli, innehåller cirka 500 kg

•	 Idealt för 10 eller fler hästar

intresserad?

V änligen kontakta vår kundservice 

på: 0766 - 433 788

Säck
(1-4 hästar)

BigBox
(5-10 hästar)

Silo Feed 
(> 10 hästar)

Pavos trovärdighet ligger 
i det faktum att vi är riktiga 

hästmänniskor i hjärtat.
Vi vet hur hästmänniskor tänker 

och vad dom har för problem, 
för vi stöter på samma frågor 

varje dag.

Med över 135 ombud i Sverige, 

finns det alltid en återförsäljare 

nära dig.

Gå till www.pavo.nu 

för att hitta din närmsta 

återförsäljare.

Det finns en Pavo återförsäljare  
nära dig!

Deta lj handelsc hef
Didier Spinelli
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Dressyr

Hoppning

Västern

Körning

Distans

Fälttävlan

Uppfödning

Speciella raser

Tävling

KNHS
Kungliga Holländska 
Ridsports Förbundet

KWPN
Kungliga föreningen för 
varmblodiga hästars  
stambok i Nederländerna

Toppryttare från alla grenarna har  
redan funnit Pavo. Besök www.pavo.nu/
samarbetspartners för att se vilka vi 
samarbetar med.

Samarbetspartners
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Hästägare är ofta oroliga för socker. 

Socker är en vanlig energikälla för din 

häst. Men om din häst får mer socker eller 

stärkelse än den kan förbruka, löper den 

större risk för övervikt och att utveckla 

fetma och alla de risker som följer på 

fetma, som fång, EMS och insulinresistens. 

Se till att du vet din hästs totala dagliga 

intag av socker/stärkelse, inklusive intag 

via gräs, hö och pressfoder, och justera 

således ditt koncentrerade foder. 

Procentsatser säger ingenting. Beräkna 

hur många gram socker/stärkelse din häst 

intar genom alla de olika sorters foder 

du ger den. Bara då vet du vad din häst 

konsumerar. Behöver du hjälp med att 

beräkna din hästs ransoner.

Kontakta: info@pavo.nu

Vi vet ju alla att socker är en värdefull energikälla för hästar. Men 

alla vet inte att det är också viktigt för en hälsosam hjärna och 

nervsystemsfunktioner. 

Det finns inget rekommenderat socker- och stärkelseintag för 

hästar. Det beror helt på vad du gör med din häst och hur mycket 

energi den förbrukar. En häst som är extremt aktiv kan givetvis 

konsumera en hel del socker, förutsatt att det balanseras med 

kaloriförbränning genom motion. Hästar är växtätare. Växter 

producerar glykos (ett enkelt socker) med hjälp av solsken.  

De lagrar därefter detta socker i frön eller rötter i en komprimerad 

form som vi kallar stärkelse. En häst som konsumerar stärkelse 

måste omvandla tillbaka det till socker innan det kan användas 

som energi.

“En produkts sockerhalt säger inte mycket  
i sig själv. kontrollera alltid både socker och 
stärkelsehalt!” 

Djilan Boelen, näringskonsult på Pavo

För mycket socker kan leda till tarmbesvär. Måttlig mängd kan ge 

diarré, medans en rejäl tillgång kan ge kolik. Osmält socker/stärkelse 

hamnar i tjocktarmen där den kan störa hästens bakteriebalans. 

Naturligtvis är detta något som du bör undvika. Fetma är också 

ett allt mer vanligt problem. Det är därför viktigt att mindre aktiva, 

äldre eller känsliga hästar och ponnyer gynnas av en diet som har 

låg socker- och stärkelsehalt.

Du borde inte bara ta hänsyn till din hästs kraftfoder. Du måste 

också analysera mängden socker den intar via gräs och grovfoder. 

Våra låga socker-och stärkelsehalts foder omfattar Pavo Nature’s 

Best, Pavo DailyPlus, Pavo Care4Life och Pavo SpeediBeet.  

Pavo SummerFit och Pavo VitalComplete är vitaminkosttillskott.

Vill du veta mer om socker och stärkelse i hästutfodringen eller 

den roll som socker har för att fång ska uppstå? Du kan hitta ett 

flertal relaterade artiklar på: www.pavo.nu

Pavo: svaret på alla dina foderfrågor.

     HUR PÅVERkAR 
  SOCkER

din häst?
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Vanliga frågor om Nature´s Best

Varför har nature’s Best blivit  

förbät-

trad?

För mycket socker och stärkelse är inte 

hälsosamt för hästar som är mindre 

aktiva eller känsliga för socker, vilket är 

orsaken till att vi har lanserat den nya 

förbättrade Pavo Nature’s Best. Pavo 

Nature’s Best har fortfarande samma 

låga sockerhalt (2 %) men erbjuder 

nu också mer fibrer och en betydligt 

lägre stärkelsehalt (16 %).

kan du utfodra nature’s Best till 

tävlingshästar?

Ja, denna müsli är mycket lämplig 

för unga tävlingshästar eller hästar 

som har tendens att bli heta när 

de äter havre. Om din häst lider av 

brist på energi eller uthållighet, 

då är det tid för Pavo TopSport.

Vad är så speciellt med Timothy hay?

Timothy hay (officiella namnet: 

Timothy grass) är en variation av 

gräs som innehåller en extremt 

näringsmässigt gynnsam komposition 

för hästar. Den innehåller naturligt 

små mängder av fruktsocker. Tyvärr har 

Timothy hay inte så lång hållbarhet, så 

det håller sig inte så länge i hästhagen 

eller betesmarken.

Vilka spannmål har tagits bort?

Vår nya, förbättrade Nature’s Best 

innehåller mindre spannmål än 

någonsin. Men även om vi har tagit 

bort puffat vete, har vi avsiktligt 

lämnat kvar spelt – ett forntida korn 

som har en fiberrik, låg stärkelse 

profil.

Vänligen notera: Eftersom foder med lågt socker 

är mindre sött, kan det ta tid innan vissa hästar 

vänjer sig vid smaken.

15 kg

3 kg

NyTT
RecePT

 
Att vilja din hästs bästa är att ‘lyssna’ på 
din häst
Vildhästar reder sig själv. Deras väg beror 

på tillgänglig mat. De spenderar en stor del 

av dagen till att hitta gräs, örter, mineraler 

och naturliga vattenkällor.

Så hur kan du som hästägare utfodra din 

häst på det mest naturliga sättet?Det är 

inte så enkelt som det låter. Varje häst 

kräver cirka 1,5 % - 2 % av hans/hennes 

kroppsvikt per dag i kvalitetsfoder som bas, 

fördelat på så många måltider som möjligt.

Beroende på ras, ålder och mängd motion 

behöver din häst kanske extra koncentrerat  

foder och/eller ett tillskott. Men varje 

enskild häst är unik. Analysera din hästs 

beteende. Till exempel, äter hon/han fort 

eller sakta? Har hon/han tendens till att 

bli överviktig eller kanske kämpar du med 

att bibehålla hans/hennes optimala vikt? 

Med tillgång till denna information kan vi 

ge dig råd om det mest lämpliga fodret och 

tillskottet för din häst.

Lösningen: 

Pavo Bas / Rekreation sortiment är nog-

grant balanserat för optimal daglig omsorg. 

Så, oavsett om du rider i tävlingar eller 

bara på fritiden, kan du inte göra fel med 

Bas/Rekreation.

Kontakta oss för ett personligt  

utfodringsråd på: 

 0766 - 433 788 eller via  

 info@pavo.nu
 

för på Pavo har vi svaret på alla  

dina foderfrågor.

 

Bas / Rekreation
Pavo Nature’s Best
Hälsosam musli för nöje eller sport

Passar för: hästar som har tendens att bli heta när dom äter havre eller är benägna för fetma

Pavo Nature’s Best har ett helt nytt recept! Vår goda, hälsosamma, fiberrika müsli gynnas 

nu av mindre spannmål och har tillsatsen Timothy hay för hälsosammare tarmfunktion. 

Denna fiberrika planta, med dess frestande ört-lika doft, har en bra fruktsockerhalt i  

jämförelse med andra grässorter. Vitaminhalten i Nature’s Best är också formulerad 

enligt de senaste vetenskapliga rönen och är baserat på de normala värden som finns i 

modernt foder.

 Garanterat havrefri

 Låg socker- (2 %) och stärkelsehalt (16 %)

 Innehåller spelt och alfalfa för att stimulera tuggning

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Dinkel, Timotej, Vetekli fint, Sojaskal, Vete,  
Torkad äppelpressmassa, Rörsockermelass, Sojaolja,  
Rostade sojabönor - flingor, Majs poppat, Morotsflan, Linfrö,  
Majsfröolja, Solrosfrön - extraherade, Torkad cikoriapressmassa,  
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 11,5 MJ/kg
Råprotein 12,0 %
Smältbart råprotein 9,0 %
Rå Fett 5,2 %
Växttråd 19,0 %
Socker 2,4 %
Stärkelse 16,0 %

Rekommenderad giva Nature’s Best kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Underhåll 0,7 kg / dag 1,3 kg / dag 2,0 kg /dag
Lätt arbete 0,8 kg / dag 1,7 kg / dag 2,5 kg /dag

Video
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20 kg

15 kg

20 kg

Pavo BasicPlus
Pellets för dagligt underhåll

Passar för: hästar och ponnyer i vila eller lättare arbete

Pavo BasicPlus är ett baspelletfoder med en extremt förmånlig pris-kvalitet. Pelleten med 

5 mm i diameter innehåller alla dom väsentliga vitaminerna, mineralerna och spårämnen 

som dina hästar behöver, inklusive A- & E-vitamin, biotin, koppar och zink. BasicPlus är 

särskilt lämpligt för hästar och ponnyer som inte motionerar intensivt och som inte är för 

avel eller lakterande. Det förhindrar att hästar och ponnyer blir överviktiga eller hetsiga, 

samtidigt som det garanterar att dom fortfarande får tillrackligt med näringsämnen. 

 Attraktiv pris-kvalitet

 Innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler

Innehållsförteckning

Innehåller

Vetekli fint, Sojaskal, Korn, Vete, Havrefodermjöl,  
Rörsockermelass, Luzern, Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 11,3 MJ/kg
Råprotein 11,0 %
Smältbart råprotein 8,5 %
Rå Fett 3,0 %
Växttråd 13,0 %
Socker 7,0 %
Stärkelse 22,0 %

Rekommenderad giva BasicPlus kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Underhåll 0,7 kg / dag 1,3 kg / dag 2,0 kg / dag
Lätt arbete 0,8 kg / dag 1,7 kg / dag 2,5 kg / dag

Pavo condition
Sunda pellets till varje häst

Passar för: hästar som behöver lite energi / har tendens att bli heta av havre

 

Pavo Condition är vårt bäst säljande foder. Om du inte är säker på din hästs specifika 

näringsbehov eller precis har börjat träna en unghäst, då är Pavo Condition det idealiska 

valet. Det är havrefritt och har en hög biotinhalt som gynnar friska hovar och en glansig 

päls. Dess lättsmälta ingredienser framkallar också en bättre tillförsel av energi och  

främjar optimal matsmältning och en hälsosam tarmkanal.

 Havrefri 

 För generell idrott och rekreation

 Biotin är tillsatt för att ge friska hovar och hälsosam päls

Innehållsförteckning

Innehåller

Vetekli fint, Korn, Sojaskal, Vete, Luzern, Rörsockermelass, 
Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,3 MJ/kg
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 8,0 %
Rå Fett 3,0 %
Växttråd 14,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 22,0 %

Rekommenderad giva condition kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Underhåll 0,7 kg / dag 1,3 kg / dag 2,0 kg / dag
Lätt arbete 0,8 kg / dag 1,7 kg / dag 2,5 kg / dag

Pavo cerevit
Havrefria spannmålsflingor

Passar för: hästar och ponnyer i lätt arbete

 

Pavo Cerevit är en attraktivt prissatt och extremt tilltalande korn och kornmüsli.  

Pavo Cerevit förser din häst eller ponny med alla de viktiga vitaminer och mineraler som 

behövs för en optimal hälsa. Nogrann kontroll gäller vid framtagandet av denna havrefria, 

kvalitets müsli. 

 Havrefri müsli

 Innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler

 Attraktiv priskvalitet

Innehållsförteckning

Innehåller

Kornflingor, Luzern, Vetekli fint, Majsflingor, Sojaskal,  
Vete, Rörsockermelass, Ärt flingor, Sojaolja, Majsfröolja, 
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,3 MJ/kg
Råprotein 11,0 %
Smältbart råprotein 8,0 %
Rå Fett 3,5 %
Växttråd 12,0 %
Socker 4,0 %
Stärkelse 32,0 %

Rekommenderad giva cerevit kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Underhåll 0,7 kg / dag 1,3 kg / dag 2,0 kg / dag
Lätt arbete 0,8 kg / dag 1,7 kg / dag 2,5 kg / dag

Online Utfodringsråd
 

Vill du ha snabb och enkel koll på att du 

ger din häst rätt mängd grovfoder och 

kraftfoder? Vänligen läs igenom vår 

utfodringsguide på nätet. 

Den ger inte bara en 

anvisning på hur 

mycket foder du bör 

ge din häst, den ger 

också användbara 

produktråd. 

www.pavo.nu/feeding-advice

 

För specifika utfodringsråd för din häst 

eller ponny, vänligen kontakta Pavo  

foderrådgivning på: 0766 – 433 788 

eller 

info@pavo.nu
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15 kg

5 kg

20 kg

10 kg

Pavo SummerFit
Dagligt vitamin- och mineraltillskott

Passar för: 24/7 betesgång / hästar och ponnyer som behöver mycket liten mängd koncentratfo-

der

 

Många hästar och ponnyer behöver lite eller inga koncentrat. Men grovfoder i sig själv 

innehåller inte tillräckligt med vitaminer och mineraler för att tillfredsställa de dagliga 

näringskraven. Pavo SummerFit är ett kex som smakar gott och som innehåller en daglig 

dos av vitaminer och mineraler. Ett 140 g kex innehåller samma mängd vitaminer och 

spårämnen som 2 kg koncentrerat standard foder.

 Ett idealiskt tillägg till grovfoder ransoner eller lågkoncentrats dieter

 1 kex = din hästs dagliga vitamin och mineral behov, utan onödiga kalorier

 För alla raser, för alla årstider

Innehållsförteckning

Innehåller

Vetekli fint, Sojaskal, Luzern, Veteflingor, Havreskal,  
Rörsockermelass, Vete, Linfrö, Linfrökaka, Vete,  
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 10,1 MJ/kg
Råprotein 11,0 %
Smältbart råprotein 7,8 %
Rå Fett 3,0 %
Växttråd 15,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 16,0 %

Rekommenderad giva SummerFit kg/dag

Antalet bricketter per dag

Ponny (200 kg - 300 kg)  0,5 brikett / dag
Häst (400 kg - 600 kg)  1 brikett / dag

Pavo Vitalcomplete
Dagligt vitamin- och mineraltillskott

Passar för: hästar som enbart äter underhållspellets eller underhållsmüsli / endast på grovfoder 

diet

 

Pavo VitalComplete är ett idealt kosttillägg för dieter som inte ger tillräckligt med  

vitaminer och mineraler. Om din häst tycker om ängsbetning dygnet runt, konsumerar 

mycket spannmål, eller är i stall som bara förser hästen med grovfoder, då kommer  

Pavo VitalComplete att ge en balanserad blandning av vitaminer, mineraler och spårämnen 

som uppfyller din hästs näringsbehov.

  Innehåller vitaminer, mineraler och 

spårämnen
 För lågkoncentrats diet

 Kosttillskott för basutfodrings diet

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vetekli fint, Vete, Majs, Rörsockermelass, Sojaolja, Korn, 
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 7,8 MJ/kg
Råprotein 9,5 %
Smältbart råprotein 6,5 %
Rå Fett 3,5 %
Växttråd 13,0 %
Socker 4,0 %
Stärkelse 7,0 %

Rekommenderad giva Vitalcomplete g/dag

Gram/dag

Häst (600 kg)  100 g / dag
Ponny (300 kg) 50 g / dag

När ska man ge SummerFit och Vitalcomplete

SummerFit kex och Vitalcomplete är 

avsedda som vitamin- och mineraltillskott 

för basfoder om: 

•	 Om du inte utfodrar några koncentrat

•	 Du utfodrar mindre än 1 kg koncentrat 

om dagen 

Båda produkterna tillfredsställer din  

hästs dagliga vitamin- och mineralbehov.

SummerFit är ett oemotståndligt 140 g kex 

som kan ges med handen. 

VitalComplete omfattas av små 5 mm 

pellets som lätt kan blandas med annat 

foder.

‘Pavos‘ gemensamma 
entusiasm för hästars 

välbefinnande är otroligt 
energigivande. Jag njuter av att 
promenera genom fabriken där 
våra produkter tillverkas och är 
stolt över mig själv för att tänka 

på möjligheter snarare 
än problem.

Pavo VitalComplete

Pavo VitaComplete passar hästar som motionerar intensivt och 

inte får i sig den rekommenderade mängden av koncentrat,  

eller kanske får ett billigare koncentrat som innehåller mindre  

vitaminer och mineraler. Eftersom havre innehåller lite kalcium 

och VitalComplete innehåller extra kalcium, passar det särskilt  

bra som kosttillskott till havre.

Pavo Summerfit

PavoSummerfit är speciellt utformat för fritidshästar som basut-

fodras. Dess näringskomposition gör att det är det mest lämpliga 

fodret för hästar och ponnyer som tycker om lite eller ingen 

motion, eller bara utfodras med grovfoder.

Produkt Chef
Rob Krabbenborg
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90 l

15 kg

3 kg

Pavo care4Life
En fiberrik örtblandning för alla hästar

Passar för: hästar med låg sockertolerans / hästar känsliga mot stress, magsår eller fång

 

Denna unika blandning innehåller allt du behöver för att stödja din hästs optimala hälsa. 

Den innehåller 11 olika örter (4.5 %) bland andra Echinacea och Calendula*, såväl som 

vitaminer, mineraler och spårämnen i organisk form. Dessa näringsämnen spelar en viktig 

roll i avgiftning av kroppen, vilket i sin tur leder till en rätt rensning av slaggprodukter. 

Särskilt fördelaktigt är tillsatsen av kollagen (1 %), som aktivt stödjer friskt brosk. 

Men det är också viktigt att veta vad det inte innehåller! Pavo Care4Life är fri från ämnen 

som onödigt belastar din häst. Det har ett kombinerat innehåll av endast 9 % socker /

stärkelse och är helt fritt från spannmål, spannmåls-biprodukter, melass och havre.

 Innehåller 11 olika örter

  Innehåller kollagen, prebiotiska** och 

probiotiska*** ämnen

 Spannmåls-, och melassfri 

  Innehåller Omega-3 och Omega-6 

fettsyror

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Torkad äppelpressmassa, Rostade sojabönor - flingor, 
Örtmix, Solrosfrön - extraherade, Solrosfröskal, Linfrö,  
Ärt flingor, Sojaolja, Morotsflan, Kollagen Hydrolyserade, 
Linfrökaka, Öl jäst, Torkad cikoriapressmassa, 
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 11,5 MJ/kg
Råprotein 14,0 %
Smältbart råprotein 11,0 %
Rå Fett 6,5 %
Växttråd 24,0 %
Socker 4,7 %
Stärkelse 4,7 %

Rekommenderad giva care4Life kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Som komplett foder**** 0,3 kg / dag 0,7 kg / dag 1,0 kg / dag

**** Hästar som hetsäter eller har risk för foderstrups-
förstoppning bör få Care4Life uppblött med vatten.  
En skopa Care4Life och två skopor vatten.

* Du kan hitta mer information om de olika örterna på: www.pavo.nu
** Bryggjäst prebiotisk (0,5 gr/kg) och insulin från cikoria (3 gr/kg)   *** Yea-sacc probiotisk (2 gr/kg)  

Pavo DailyPlus
För en lycklig, frisk häst

Passar för: alla hästar och ponnyer i varje disciplin / hästar med tandproblem

 

Vilda hästar betar 16 timmar om dagen och tuggar 40,000 gånger. 

Tama stallhästar tuggar märkbart mindre. Pavo DailyPlus är ett 

balanserat grovfoder (näringsmässigt motsvarande kvalitets hö) 

som kan blandas med koncentrat för att stimulera tuggning och 

salivproduktion. Tuggning förhindrar uttråkning, medan en 

hälsosam salivproduktion främjar ett friskt matsmältningssystem. 

Pavo DailyPlus – receptet för en lycklig häst. 

 Stimulerar tuggning och förlänger måltider

 Idealiskt för bekämpning av matavund

 Främjar hälsosam matsmältning

Grovfoder är hästens naturliga kost. Det bidrar till att upprätthålla aktiva tarmar 

och främjar optimal tarmflora. En hästs matsmältningssystem kräver 

en liten mängd grovfoder på en konstant nivå.

Kontinuerligt tuggande producerar saliv, vilket håller hästens mats-

mältningssystem aktivt. Hästar som får lite grovfoder, eller som konsu-

merar stora mängder koncentrat i en enda måltid, löper högre risk att 

utveckla magsår. Därför är det absolut nödvändigt att din häst tuggar 

så mycket som möjligt.

försäkra följande som en grundregel:

•	 Om möjligt, förse din häst med daglig tillgång till hästhage eller betesmark. 

•	 Använd halm som grund, så din häst kan knapra hela dagen.

•	 Ge alltid gott om friskt vatten. 

•	 Dela ut foder åtminstone tre men helst fyra eller fler måltider per dag. 

•	 Fodra med jämna mellanrum.

•	 Ge grovfoder först, följt av koncentrat 30 minuter senare.

•	 Kompromissa inte med kvaliteten på grovfodret. 

•	 Fodra aldrig med mögligt eller dammigt hö. 

•	 Ge inte mer än nödvändigt!Blanda två nävar Pavo DailyPlus i koncentrat måltider, för att 

främja tuggning.

Det är viktigt att veta vad ditt 

grovfoder innehåller innan du ger 

koncentrat, endast då kan du avgöra 

din hästs exakta behov. 

Få ditt grovfoder analyserat eller 

fråga ditt stall om dom kan göra 

det åt dig. Kontakta Pavo när du får 

resultaten, så kan vi tillsammans 

avgöra vad som är din hästs eller 

ponnys ideala foder. 

 

info@pavo.nu

Pavo, svaret på alla dina 
foderfrågor

Hälsosamma hästransoner börjar med grovfoder

Rekommenderad giva DailyPlus kg/dag

Rekommenderad giva 

Häst  0,3 kg – 0,5 kg 
Utfodras med fördel som en mix av helfoder  
och Pavo DailyPlus och vatten

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Havre växt, Halmstrå, Vetekli fint, Rörsockermelass, 
Gräs, Korn, Sojaolja, Mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 7,8 MJ/kg
Råprotein 10,5 %
Smältbart råprotein 6,8 %
Rå Fett 2,4 %
Växttråd 26,0 %
Socker 8,9 %
Stärkelse 3,2 %
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20 kg

15 kg

6 kg

Pavo Liga
Ponnypellets av högsta kvalitet för good doers 
 

Passar för: alla good doers raser, såsom Tinker, Welsh, Islands, Dartmoor, New Forest,  

Haflinger, Fjordingar, Shetlands, Draft och Frieser

 

Pavo Liga är speciellt formulerad för good doer raserna som behöver liten mängd koncentrat, 

men ändå behöver mycket vitaminer, mineraler och spårämnen. Det har låg halt av både 

protein och energi, men innehåller dubbelt så mycket vitaminer och mineraler (såsom 

koppar, zink, selen och biotin) som andra lågenergi koncentrat. Spårämnena i denna  

produkt är också organiskt bundna för att förbättra matsmältningen (*se www.pavo.nu  

för en förklaring till fördelarna med organiskt bundna spårämnen). Pavo Liga innehåller  

allt som din good doer behöver för optimal hälsa, en vacker, glansig päls och starka hovar.

  Dubbelt så många vitaminer och  

mineraler per kilogram koncentrat

 Låg energihalt

  Med tillägg av koppar, zink, mangan, 

selen, och biotin

Innehållsförteckning

Innehåller

Korn, Vetekli fint, Luzern, Sojaskal, Rörsockermelass, Vete, 
Linfrö, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,1 MJ/kg
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 8,5 %
Rå Fett 3,5 %
Växttråd 14,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 21,0 %

Rekommenderad giva Liga kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Underhåll 0,5 kg / dag 1,0 kg / dag 1,5 kg / dag
Lätt arbete 0,6 kg / dag 1,3 kg / dag 1,9 kg / dag

Pavo SlobberMash
Ett varmt härligt tilltugg med tillsatta vitaminer 
 

Passar för: hästar som återhämtar sig från ansträngning eller sjukdom / en hälsosam och utsökt 

måltid

 

Pavo SlobberMash är ett komplett, vitaminberikat koncentrat som är snabbt och enkelt 

att bereda. Du behöver bara tillsätta varmt vatten och det är direkt klart för konsumtion. 

Det har en särskilt hög linfröhalt, vilket hjälper till att bibehålla en glansig päls. Generösa 

mängder av kli, stödjer en sund tarmfunktion och underlättar matsmältningen.

 Innehåller en stor mängd rent linfrö och tillägg av C-vitamin

 Påskyndar återhämtning efter sjukdom eller ansträngande träning

  Påskyndar en snabbare pälsfällning och ger din häst en vacker, frisk päls

Innehållsförteckning

Innehåller

Vetekli, Havregryn, Linfrökaka, Havre, Majs poppat,  
Rörsockermelass, Korn poppat, Linfrö, Vetestärkelse,  
Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,6 MJ/kg
Råprotein 15,0 %
Smältbart råprotein 11,5 %
Rå Fett 8,0 %
Växttråd 7,0 %
Socker 7,0 %
Stärkelse 29,0 %

Rekommenderad giva SlobberMash kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Normal feed ration* 0,4 kg / dag 0,8 kg / dag 1,2 kg / dag

* Blanda 1 del SlobberMash med 1 del varmt vatten (baserat på 
volym inte vikt)

Vanliga frågor om Pavo Liga

Vilka hästraser passar Pavo Liga för? 

Liga är speciellt formulerat för hästar och ponnyraser som naturligt inte behöver 

mycket grovfoder: de så kallade 'good doers' såsom Haflinger, Fjording, Tinker, 

Frieser, och Welshponnyraser, men också New Forest, Island, Shetland, Dartmoor, 

Exmoor och Draftraser.

Vad är skillnaden mellan Liga och Condition? 

Liga innehåller en mycket hög nivå av lätt absorberbara spårämnen såsom mangan, 

koppar, zink, och selen. Detta försäkrar att de good doers som får i sig liten mängd 

koncentrat fortfarande får i sig tillräckligt av dessa viktiga spårämnen.

Vad är kelater?

Spårämnen såsom koppar, zink, mangan och selen kommer i olika former, till 

exempel; oxid eller kelat. Kelat är en organisk sammansättning som är lätt  

absorberad av hästar, vilket resulterar i att dom behöver en mindre mängd.  

Kontrollera alltid att produktens förpackning anger 'organiskt bundna  

spårämnen', eftersom dessa är bättre för din häst.

Video
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15 kg

Proteiner är livsviktiga

Du har kanske hört att protein är dåligt för hästar. Fastän 

många tror detta så är det helt enkelt inte sant. Protein  

är uppbyggt av aminosyror - ett fullkomligt oumbärligt  

byggmaterial som finns lagrat i kroppen. Särskilt äldre 

hästar behöver tillräckliga mängder av protein, då det  

hjälper till att hejda nedbrytningen av muskler.

En normal frisk häst kräver ungefär 8-10 % protein i sin 

dagliga ranson, en äldre häst 14-16 %. Om din hästs  

lever- och/eller njurfunktion har försämrats så är det klokt 

att undersöka hela dieten. Om denna situation uppstår, 

kontakta Pavo för ett skräddarsytt råd.

Pavo 18Plus I kombination med Pavo SpeediBeet är det idealiska dagliga fodret för äldre hästar med tandproblem.
Du kan hitta mer information om äldre hästar på www.pavo.nu

Pavo 18Plus
För friska och sunda seniorer från 18 år och uppåt 

Passar för: aktiva 18+ hästar / seniorer med tandproblem, särskilt vid undervikt

 

Pavo 18Plus innehåller allt din åldrande häst behöver, utan att belasta hans/hennes  

system i onödan. Äldre hästar är inte lika bra på att bearbeta socker och kräver mer  

protein för att kunna bibehålla musklernas kondition. Denna välsmakande müsli innehåller 

tillägg av Omega-3 och Omega-6 fettsyror (antioxidanter som främjar immunförsvaret) 

och en maximerad kalcium-fosfor kvot.

 Full av lättsmälta fibrer för att kompensera vid försämrad matsmältning

 Innehåller nödvändiga aminosyror som bevarar muskler och kondition

 Har optimerat socker / stärkelsehalt för äldre hästar 

 Kan fodras både torr- och blötlagd

Innehållsförteckning

Innehåller

Sojaskal, Sojabönor - extraherade - rostade, Dinkel, Luzern,  
Korn poppat, Vetekli fint, Havrefodermjöl, Mjöl av rapsfrö, 
Sojaolja, Rörsockermelass, Linfrö, Vete, Majs, Ärt flingor, 
Torkad äppelpressmassa, Solrosfrön - extraherade, 
Morotsflan, Torkad cikoriapressmassa, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,4 MJ/kg
Råprotein 16,0 %
Smältbart råprotein 13,0 %
Rå Fett 7,5 %
Växttråd 15,0 %
Socker 5,0 %
Stärkelse 17,0 %

Rekommenderad giva 18Plus kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Häst i god kondition 0,7 kg / dag 1,3 kg / dag 2,0 kg / dag
Häst i dålig 
kondition eller med 
tandproblem* 1,6 kg / dag 3,2 kg / dag 4,8 kg / dag

Utfodrings 
tips

kanske har den b örjat gå ner i vikt? 

Äldre hästar utvinner mindre näringsämnen från sitt foder. Detta betyder att även om du 

utfodrar din senior tillräckligt mycket så får din häst kanske inte nog av de näringsämnen 

hon/han behöver. Då du inte alltid märker skillnad på utsidan, kan åldersrelaterade 

förändringar redan uppstått på insidan. Så vänta aldrig på att symptomen ska visa sig. 

Du kan naturligtvis inte förhindra åldrande, men du kan se till att din häst får allt hon/han 

behöver för att hantera denna naturliga process och kan fortsätta leva ett hälsosamt och 

lyckligt liv så länge som möjligt. Speciell seniornäring kombinerat med grovfoder av bra 

kvalietet eller grovfodersersättning, försäkrar att din häst får alla näringsämnen hon/han 

behöver.

Ålder i människoår

Häst = Människa

1 år  4 år
10 år  30/40 år
15 år  50 år
20 år  60 år
25 år  70 år
30 år  80 år
35 år  85 år

Näringsfakta

•	 Gamla hästar löper större risk för 

viktminskning under vintern än under 

sommaren. Ge ett foder av hög kvalitet 

som inte är för fibröst under vinter-

månaderna. Äldre hästar kräver extra 

protein, fosfor, zink, koppar samt selen. 

•	 C-vitamin är nödvändigt för ett sunt 

immunsystem och är extremt viktigt 

för din häst. Medan hästar producerar 

C-vitamin själva från glykos, så är  

äldre hästar inte lika bra på detta.  

Därför är foder med tillskott av C- 

vitamin jätteviktigt. 

•	 Hästar som inte längre kan tugga 

grovfoder, och därför överlever på 

betmassa, kli samt kraftfoder, kräver 

även extra B-vitamin samt K-vitamin i 

sin kost.

Är din häst på väg att bli äldre?

Hästar som inte kan tugga riktigt får inte i sig tillräckligt med 

fiber kost. Även om det ser ut som dom tuggar hela dagen, 

upptar dom nästan ingenting i verkligheten. Om du inte  

ingriper kan din häst börja svälta. Det är då en specialkost 

innehållande grovfoderersättning kan hjälpa till. 

•	 Ge 4-5 kg Pavo 18Plus (uppdelat på flera måltider per dag)  

i en slobber framställd med varmt eller kallt vatten i ett 

1 : 1 -förhållande (samma mängd vatten som mat). Låt ligga  

i blöt i minst 15 minuter innan konsumtion. 

•	 Blanda med grovfoderersättning, så som blötlagd Pavo Speedi-

Beet (upp till 400 g per 100 kg kroppsvikt) och/eller Pavo 

DailyPlus (eftersom detta ger samma sammansättning som  

ett bra kvalitetshö kan du lägga till obegränsade mängder). 

•	 Om du utfodrar 300 g (eller mer) torr betmassa per 100 kg  

kroppsvikt per dag som en ersättning till grovfoder, då  

rekommenderar vi att komplettera detta med 40 g kli per  

100 kg kroppsvikt. Detta försäkrar en optimal Ca/P  

(kalcium/fosfor) balans i grovfoder ransonerna.

Vad händer om din häst inte längre kan tugga?

* För hästar i dålig kondition eller med tandproblem går det bra 
att blöta i vatten. 1 del vatten 1 del 18Plus.
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15 kg

3x

Pavo SpeediBeet
Snabbsvällande flingor av betmassa

Passar för: hästar på minimal socker diet / underviktiga hästar / seniorer med dåliga tänder - delvis 

grovfoderersättning / tävlingshästar - långsam frisättning av energi och vattentillförsel 

i magen / hästar som är benägna att få problem med magen

Pavo SpeediBeet är tillverkad av avsockrade flingor från betmassa som är fri från tillsatser 

såsom melass. Det innehåller ingen stärkelse, endast 5 % socker och massor av hälso-

samma fibrer som erhålls från pektin. Pektin har en probiotisk effekt; den hjälper tillväxten 

av hälsosamma bakterier i tarmarna. SpeediBeets generösa fiberinnehåll gör det också 

till en superb källa av långsam frisättning av energi. Och tack vare dess patenterade 

förädlingsmetod krävs det endast att den sväller i 10 minuter, i antingen kallt eller varmt 

vatten, innan fodring. Vänligen notera: Pavo SpeediBeet kan bara utfodras i svälld form, 

så förvissa dig om att den är förvarad på en säker plats utom räckhåll för hästar.

  Hälsosamt fiberrikt foder med  

prebiotisk effekt

 Främjar en hälsosam tarmfunktion

  Extremt låg sockernivå (5 %), fri från 

melass och stärkelse

Rekommenderad giva SpeediBeet kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Häst i god kondition 0,1 kg / dag 0,2 kg / dag 0,3 kg / dag
Häst i dålig 
kondition eller med 
tandproblem* 0,8 kg / dag 1,6 kg / dag 2,4 kg / dag

Innehållsförteckning

Innehåller

Sockerbeta fri från melass

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,0 MJ/kg
Råprotein 10,0 %
Smältbart råprotein 4,2 %
Rå Fett 0,7 %
Växttråd 16,0 %
Socker 5,0 %
Stärkelse 0,0 %

Att förbereda 
SpeediBeet

Pavo SpeediBeet faller under kategorin grovfoder 
och innehåller inga extra vitaminer eller mineraler. 
Om du endast utfodrar med Pavo SpeediBeet 
tillsammans med ditt andra grovfoder så är ett 
tillskott av vitaminer och mineraler (t.ex. Pavo 
SummerFit kex eller Pavo VitalComplete) att 
rekommendera.

Utfodrings 
tip 1

Pavo SpeediBeet innehåller mycket lite socker, 
vilket inte faller alla hästar i smaken. 

Blanda SpeediBeet med ditt vanliga koncentrat de 
första dagarna, eller försök blanda det med Pavo 
SlobberMash. Minska sedan mängden gradvis 
efter ett par dagar.

Utfodrings 
tip 2

Blanda en del SpeediBeet med tre delar vatten 

(baserat på volym, inte vikt)

Hur mycket grovfoder 
behöver din häst?
 

Basen av hästens näring är ett grovfoder 

av gräs eller hö av hög kvalitet. Ge din häst 

1,5 % - 2 % grovfoder (torrsubstans) per 

kroppsvikt. En häst som väger 600 kg krä-

ver därför 9 - 12 kg av torrt grovfoder.

Hö innehåller i torrt tillstånd 85 %. Om din 

häst inte äter något gräs kräver han/hon 

12-14 kg hö om dagen. Om det finns tillgång 

till hästhage eller betesmark kommer 

uträkningen att bli annorlunda. Vet du hur 

mycket grovfoder du ger din häst? Prova 

att väga det!

 

Behöver du hjälp med att räkna ut hur 

mycket grovfoder din häst kan/ska äta? 

Kontakta info@pavo.nu

Chef för Marknadskommunikation

Jag älskar att prata! 
Och mitt jobb innebär att jag  
regelbundet får prata med  

hästägare om deras hästar och vad 
som håller dem sysselsatta. 

Vi tar vara på denna information för 
att kunna skapa ett utbud av olika 
material som ger information om 

hälsosam foderhantering. 
Hur tacksamt är inte det?

Carolien Staal

* Blanda 1 del SpeediBeet med 3 delar vatten.
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15 kg

20 kg

Pavo Fieldcare
Gödning för hästhagar
 

En sund hästhage eller betesmark behöver 

bra gödning. Pavo FieldCare är speciellt 

framtagen för detta syfte: Vår gödning 

innehåller en särskilt långsamt verkande 

(2-3 månader) sammansättning av kväve 

som ser till att ditt gräs växer jämt och 

utan oönskad snabbare tillväxt.

Pavo FieldCare innehåller fosfater, kalium, 

magnesium, svavel samt natrium och är 

speciellt framtagen för hästhagar och 

betesmarker.

 Brett gödnings spektrum

 Långsamt verkande kväve

  För sunda hästhagar och betesmarker

Innehållsförteckning

Innehåller

Domiatti engels raj gräs 20 %
Montreux engels raj gräs (gamal typ) 20 %
Orantas engels raj gräs fodertyp 20 % 
Timotej 15 %
Ängsgröe 12 %

Rödsvingel 10 %
Svartkämpar 0,3 %
Bockhornsklöver 1,5 %
Vildmorot 0,4 %
Persilja 0,4 %
Vårbroddssläktet 0,4 %

Pavo GrassSeed
Speciell gräsfröblandning för hästhagar
 

Hästar betar gräset mycket kortare än vad kor gör. Det är därför hästhagar och betes-

marker kräver robust gräs som klarar av att bli nedtrampat och avbetat. Pavo GrassSeed 

ger inte bara tät gräsmatta; den innehåller även hälsosamma örter med massor av fiber 

vilket gör den idealisk för hästhagar och betesmarker.

  Låg tillväxt punkt, vilket gör den mer 

resistent för nära bete

 Ger tätare gräsmatta

  Innehåller örter som hjälper hästens 

hälsa optimalt och främjar smaken på 

gräset

 Gräs med lågt fructan index

Noteringar

Den bästa perioden att så eller så om gräset är mars/april eller mellan mitten av augusti och mitten av oktober. 45-60 kg/ha krävs för 
att så första gången, medan 30 kg räcker för att så om gräset.Tips

Hur mycket gödsel behöver du? En bit mark som blivit behandlad med boskapsgödsel kräver 200-250 kg/ha. För mark som inte blivit 
behandlad med boskapsgödsel rekommenderas 300-400 kg/ha.Tips
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Kommentarer från experter...

“Vi har haft nöjet att arbeta med Pavo  

i mer än 10 år. För att vara säker på  

att avkomman till våra bästa hingstar  

får förmånen av en bra start i livet  

så rekommenderar vi Pavo Podo®  

sorti mentet till alla våra uppfödare.“

Christoph Hinkel, chef på Paul  

Schockemöhle Stud farm

“Som veterinär är jag övertygad om att 

maten spelar en stor roll i hästarnas 

hälsa. Jag ser det på mina egna föl. 

Pavo är min partner när det gäller att 

få fram vetenskaplig kunskap om näring 

och OCD, vilket har gjort att jag deltagit 

i deras forskning. Resultaten visar på ett 

dramatiskt steg framåt i ledningen av 

OC/OCD. Och eftersom varje angelägenhet 

spelar roll i tacklandet av osteokondros, 

rekommenderar jag Pavo Podo® vård 

koncept till alla.“

Bert Wichers, känd häst veterinär  

och kWPn uppfödare

Utfodringsrekommendation för kraftigt dräktiga eller  
lakterande varmblodiga ston eller föl (med en vuxenvikt 
på 600 kg). Använd halva mängden för ponnys och  
ponnyföl.

Ston från 9:e månaden av dräktighet

•	 Grovfoder vid behov (hö eller torrt) eller ängsgräs

•	 Från 9:e månaden av graviditeten fram till födseln av föl

•	 2 kg/dag av Pavo Podo®Lac; öka mängden med 100 gram per 

vecka under denna period

•	 Laktation 1:a-4:e månaden ca. 3-4 kg/dag Pavo Podo®Lac

•	 Laktation 5:e-6:e månaden ca. 2,5-1,5 kg/dag PavoPodo®Lac; 

minska långsamt mängden koncentrat under denna period

•	 Om stoet inte får Pavo Podo®Lac, tillsätt 200 g av Pavo  

Podo®Care dagligen under de tre sista månaderna av  

dräktigheten tills fölet föds 

föl från 6 veckor till 8 månaders ålder

•	 Gräs från hage + stoets mjölk

•	 200 g/dag Pavo Podo®Care feed (starta med en liten mängd) 

från 6:e veckan

•	 Börja med 150 g av Podo®Start från vecka 4, och öka därefter 

mängden med 50 g per månad

•	 Så snart fölet äter 1 kg av Pavo Podo®Start per dag, behövs  

inte Pavo Podo®Care feed längre

•	 Om inget koncentrerat foder (med Podo®) tillsätts, fortsätt  

stödja med 200 g av Pavo Podo®Care dagligen upp till  

12 månaders ålder

föl efter avv änjning 

•	 Grovfoder vid behov (hö eller förtorkat) eller gräs i hagen

•	 6:e-7:e månaden ca. 1,5-2,5 kg av PavoPodo®Start per dag

•	 8:e-12:e månaden ca. 1,5-2,5 kg av PavoPodo®Grow per dag

•	 13:e-18:e månaden ca. 0,75-1,5 kg av PavoPodo®Grow per dag

•	 19:e-30:e månaden ca. 1,0-2,0 kg av PavoPodo®Grow per dag

•	 Om inget koncentrerat foder (med Podo®) tillsätts, fortsätt  

stödja med 200 g av Pavo Podo®Care dagligen upp till  

30 månaders ålder

Tips

Om fölet växer extremt fort och stoet börjar förlora vikt på  

grund av hög mjölkproduktion, byt till Pavo EnergyControl.  

Detta säkerställer att stoet behåller sin vikt och att fölet inte 

växer för fort, vilket är bäst för båda.

Vet vad ditt föl äter

Att utfodra med koncentrat eller tillskott är alltid som ett tillägg 

till den dagliga ransonen. Ston och föl behöver foder med en  

högre energi och proteinhalt än genomsnittet. Kontrollera att du 

har rätt hö till ston och föl genom en grovfoderanalys. Bara då är 

det möjligt att följa utfodringsrekommendationerna.

UTfODRingSPLAn

U
pp

fö
dn

in
g

3130 Pavo UppfödningPavo Uppfödning



6 kg

20 kg

Innehållsförteckning sommar version

Innehåller

Vete, Vetekli fint, Sojaskal, Sojabönor - extraherade - rostade, 
Korn, Rörsockermelass, Mjöl av rapsfrö, Havre, Luzern, Linfrö, 
Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,2 MJ/kg
Råprotein 15,0 %
Smältbart råprotein 12,0 %
Rå Fett 3,5 %
Växttråd 10,0 %
Socker 7,0 %
Stärkelse 25,0 %

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Magnesiumfosfat, Laktos, Rörsockermelass, 
Magnesium zouten van organische zuren, Majsfröolja, Glukos, 
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 8,5 MJ/kg
Råprotein 13,0 %
Smältbart råprotein 9,0 %
Rå Fett 3,2 %
Växttråd 16,7 %
Socker 8,0 %
Stärkelse 5,0 %

Rekommenderad giva Podo®care g/dag

Gram / dag (unga föl, 6 veckor till 12 månader och stoet 
från 3 månader innan fölning)

Sto 200 g per dag
Ponnyföl  100 g per dag
Hästföl   200 g per dag

Pavo Podo®Lac
För högdräktiga och lakterande ston

Passar för: dräktiga ston från nionde månaden och under laktering 

 

Pavo Podo®Lac är ett premium kvalitetsfoder som förser ofödda föl med väsentliga 

näringsämnen och ger optimalt stöd till stoets mjölkproduktion. Som ett tillskott till  

grovfodret utger den steg 1 av ditt sto och föls utfodringsplan. 

Näringsämnena i gräs skiljer sig väldigt mycket från grovfoder. Pavo Podo®Lac finns I 

två olika sorter – en för Inomhussäsong och en för Utomhussäsong (juni-oktober, när sto 

och föl kan beta i hästhage eller betesmark). Podo®Lac Inomhussäsong innehåller 

en dubbeldos av vitamin E och har betydligt mer protein.

  Baserat på det testade Podo  

konceptet

  Innehåller lättabsorberbar koppar,  

zink och mangan

  Överlägset Ca/P förhållande och  

extra magnesium

  Håller stoet i optimal kondition och 

stödjer maximal mjölkbildning

Rekommenderad giva Podo®Lac kg/dag

Gram / 100kg / dag (högdräktiga och lakterande ston)

9 - 11 månaders dräktighet  450 g / 100 kg / dag
1 - 3 månders digivning  600 g / 100 kg / dag

Ston som är benägna till kvarbliven efterb örd efter fölning
Ston som är benägna till kvarbliven efterbörd efter fölning bör utfodras med Pavo Eplus (två månader innan planerat födseldatum) 
som en förebyggande åtgärd. Det kan också användas som en kurativ åtgärd när ett problem är upptäckt. Extra E-vitamin och selen 
främjar utstötningen av efterbörden.

Tips 1

Ston som lider av överdriven viktminskning under laktering
Podo®Lac är utformat för att optimalt stödja och stimulera stoets mjölkproduktion. Tyvärr så producerar vissa ston för mycket mjölk, 
vilket resulterar i ett underviktigt sto och ett överviktigt föl. Byt i så fall ut Podo®Lac mot Pavo Energy Control 6-8 veckor efter fölningen. 
Stoet får då mer energi och producerar mindre mjölk, vilket gör det möjligt för henne att återhämta sig helt. Ändra det gradvis (under  
två veckor).

Tips 2

Hästuppfödare uppskattar det framgångsrika  
Pavo Podo® receptet

Bra näring är grunden till hälsosam utveckling. Dräktiga och 

lakterande ston behöver extra hjälp under denna intensiva period, 

medan växande föl, åringar samt unga hästar också kräver sin 

specifika näring. 

Vissa vitaminer och mineraler behövs i ökad mängd, medan andra 

näringsämnen inte ska ges i alltför stor mängd.

Pavos uppfödningssortiment är framtaget för att tillfredsställa 

dessa specifika utfodringsbehov och ge bästa möjliga start för en 

hälsosam framtid. Alla produkter har utvecklats i samarbete med 

veterinärer enligt den senaste vetenskapliga forskningen och har 

blivit testade av erkända uppfödare.

Rekommenderas av KWPN

Pavo Podo®care
Ett fodertillskott för föl upp till 24 månaders ålder

Passar för: ston och föl som inte får Podo® i sina koncentrat

 

Detta kosttillskott, som innehåller Podo® mineraler, är speciellt framtagen för unga föl upp 

till 30 månaders ålder. Pavo Podo®Care främjar sund benmetabolism för den optimala  

utvecklingen hos föl. Hemligheten ligger i rätt halt av kalcium, magnesium samt fosfor, 

och den speciella form i vilken denna näring är tillsatt. Pavo Podo®Care bidrar ytterligare 

till en balanserad tillväxt och hjälper cirkulationen. Detta tillskott ger ditt föl bästa möjliga 

start i livet!

 Innehåller den testade Podo formulan

 Främjar benmetabolism
 Den bästa starten för sunda föl

 Vetenskapligt bevisad effekt

Uppfödning

Innehållsförteckning vinter version

Innehåller

Vete, Vetekli fint, Sojabönor - extraherade - rostade,  
Mjöl av rapsfrö, Havre, Korn, Rörsockermelass, Havre, Vete, 
Luzern, Sojaskal, Linfrö, Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,0 MJ/kg
Råprotein 20,0 %
Smältbart råprotein 16,0 %
Rå Fett 5,5 %
Växttråd 9,0 %
Socker 9,0 %
Stärkelse 18,0 %
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20 kg 20 kg
Pavo Podo®Start
Små pellets för unga föl

Passar för: unga föl från 3 veckor till 8 månaders ålder

 

Pavo Podo®Start är inte bara rikt på kvalitetsprotein (väsentliga aminosyror); det inne-

håller också alla väsentliga vitaminer och mineraler som ett ungt föl behöver, inklusive 

extra magnesium för en hälsosam bentillväxt. Pavo Podo®Start ger en utmärkt grund för 

övergången från stoets mjölk till fast föda. För en ansvarsfull utveckling av unga föl från 

3 veckor till 8 månaders ålder.

 Baserat på det testade Podo® konceptet

  Innehåller optimala mängder av magnesium, koppar, zink och mangan i en lättsmält 

form, för en obehindrad bentillväxt

 5 mm pellets, som passar unga föls små munnar

Pavo Podo® recept för framgång

Pavo Podo®Grow
Uppfödningsfoder av hög kvalitet för hästar mellan 1 och 2 år

Passar för: unga hästar mellan 8 och 30 månaders ålder

 

Pavo Podo®Grow är toppfodret för utvecklingen för avvanda föl upp till deras tredje år. 

Det försäkrar optimal förstärkning av ben och stöder samtidigt vård av leder och senor, 

och lägger grunden för starka ben senare i livet.

 Baserat på det testade Podo® konceptet

 Innehåller extra absolut nödvändiga aminosyror

 Innehåller rätt mängd av magnesium, kalcium och fosfor för hästar som växer

 Stödjer utvecklingen av friska leder och främjar en stadig tillväxt

Innehållsförteckning

Innehåller

Vete, Vetekli fint, Korn, Sojabönor - extraherade - rostade,  
Rörsockermelass, Sojaskal, Luzern, Solrosfrön - extraherade,  
Linfrö, Majs, Laktos, Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,4 MJ/kg
Råprotein 16,0 %
Smältbart råprotein 13,0 %
Rå Fett 4,0 %
Växttråd 9,0 %
Socker 9,0 %
Stärkelse 24,0 %

Innehållsförteckning

Innehåller

Vetekli fint, Sojabönor - extraherade - rostade, Korn, Luzern, 
Rörsockermelass, Vete, Sojaskal, Linfrö, Laktos, Majs,  
Sojaolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 12,8 MJ/kg
Råprotein 17,0 %
Smältbart råprotein 14,0 %
Rå Fett 5,0 %
Växttråd 9,0 %
Socker 10,0 %
Stärkelse 18,0 %

Pavo Podo® recept för framgång är nu inne på  

sitt 20:e produktionsår. Baserat på forskning från 

hela världen så anpassas Pavo Podo® kontinuer-

ligt för att reflektera de senaste vetenskapliga 

upptäckterna. Pavo Podo´s hemlighet ligger i 

tillgängligheten till och förhållandet mellan de  

macromineraler det innehåller. Medan kalcium, 

fosfor och magnesium alla är viktiga för benut-

veckling så är det inte mängden utan rätt  

kombination av dessa makromineraler som är 

avgörande för en sund bentillväxt.

2,0 - 2,5 år

1,5 - 2,5 år 

0,8 - 1,5 år 

0,5 - 1,0 år

0 - 6 månaders

< 0 år

Det viktiga med snabbt agerande

Ett föl kan återhämta sig från ledskador, 

förutsatt att benens tillväxtplattor inte 

stängts ännu. När dom stängts är det inte 

längre möjligt. Tillväxtplattorna utvecklas 

först i de ben som finns i kroppensyttre  

delar, och till sist i bålen. Vid två års ålder  

är den processen mer eller mindre klar.

Sammansättningen av stoets mj ölk kan inte påverkas

Eftersom sammansättningen av mineraler, spårämnen och laktos i stoets mjölk är nästan 100 % genetiskt bestämt, kan du inte 

förbättra det med näringsämnen. Därför är det viktigt att hjälpa unga föl från början.

Rekommenderad giva till föl kg/dag

Förväntad fullvuxen vikt 200 400 600 
Ålder (månader) kg kg kg

0.–2. Podo®Start 0,1–0,4  0,2–0,5 0,3–0,75 
 Bete + mjölk från stoet  fri fri fri 
3.–5.* Podo®Start 0,25–1,0  0,5–1,5 0,75–1,5 
 Bete + mjölk från stoet fri fri fri 
6.–7. Podo®Start 0,5–1,25  1,0–2,0 1,5–2,5 
 Hö eller torrt silage  fri fri fri

Rekommenderad giva till föl kg/dag

Förväntad fullvuxen vikt 200 400 600 
Ålder (månader) kg kg kg

8.–12. Podo®Grow 0,5–1,25  1,0–2,0 1,5–2,5 
 Hö eller torrt silage  1,0–2,0 2,0–4,0 3,0–6,0 
13.–18. Podo®Grow 0,25–1,0  0,5–1,5 0,75–1,5 
 Bete  fri fri fri 
19.–24. Podo®Grow 0,4–1,0  0,75 –1,5 1,0–2,0 
 Hö eller bete  2,0–3,0 4,0–6,0 6,0–8,0

* Dubbla den rekommenderade givan när fölet slutat dia.
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10 kg

3 kg

Pavo S.O.S. Kit
Överlevnadspacket för de första 24 timmarna
 

Överlevnadspacket är lätt att förbereda och kan bli en livräddare för föräldralösa  

föl eller föl som får i sig lite eller ingen råmjölk från stoet. 

Det innehåller:

 Råmjölk (2 portionspåsar på 150 g)

 Föl mjölk (1 portionspåse på 1500 g)
 Nappflaska (1x)

 Omfattande instruktioner

När saker och ting 
inte går som planerat 
 

Ibland händer din värsta mardröm: ett sto 

dör och ett sårbart, nyfött föl blir kvar. 

Det är då vårt S.O.S Kit kan komma till 

undsättning.

Pavo S.O.S. Kit kan beställas från 

våra återförsäljare eller från  

www.pavo.nu

Pavo colostrum
Råmjölksersättning för Nödsituationer

Passar för: föräldralösa föl / föl som får för lite eller ingen råmjölk från stoet /  

i händelse av blodsjukdom (Rhesus faktor)

 

 Ger nyfödda föl nödvändiga antikroppar

 Ger naturlig styrka och spänst

 Främjar en hälsosam tarmfunktion

 Har lång hållbarhet och är lätt att förbereda  

Pavo FoalMilk
Ett utmärkt alternativ till stoets mjölk

Pavo FoalMilk är en utmärkt stomjölksersättning för föräldralösa föl, eller för föl där  

mamman inte producerar tillräckligt med mjölk. Stomjölk har en helt annan samman-

sättning än komjölk. Pavo FoalMilk formula är anpassad till sammansättningen av stoets 

mjölk och uppfyller därför de speciella behoven hos unga föl. Föl som är uppfödda på  

Pavo FoalMilk får samma sunda utveckling som sina diade jämnåriga.

  En fullständig ersättning för stoets 

mjölk

 Lätt att använda

 Speciellt utformat för hästar

Pavo Fertile
För fertila hästar

Passar för: avelsston och ston med fertilitetsproblem

Pavo Fertile är speciellt utformat för att främja fertiliteten hos ston. Det innehåller  

E-vitamin, en hög koncentration av betakaroten och spårämnen. Pavo Fertile stimulerar  

aktivt stoets brunstcykel, hjälper till att reducera risken av tidig embryonal död och  

understödjer en snabb utstötning av efterbörd vid födseln.

 Innehåller E-vitamin, betakaroten och spårämnen

 Hjälper till att reducera risken av tidig embryonal död

 Understödjer snabbare utstötning av efterbörd efter födsel

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Dextros, Majsfröolja

Garanterat innehåll

Råprotein 14,0 %
Smältbart råprotein 10,0 %
Rå Fett 3,0 %
Växttråd 17,0 %
Socker 3,0 %
Stärkelse 13,0 %

Rekommenderad giva g/dag

Gram / dag

Häst (600 kg)   100 g / dag
Ponny (300 kg)    50 g / dag

Innehållsförteckning

Innehåller

Påse Pavo antikroppar (= 150 gram)

Garanterat innehåll

Råprotein 70,0 %
Rå Fett 2,0 %
Växttråd 0,0 %
Råaska 3,0 %
Natrium 0,1 %

Innehållsförteckning

Innehåller

Skummad mjölk, Vasslepulver, Palmolja, Glukos

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 19,4 MJ/kg
Råprotein 21,0 %
Smältbart råprotein 18,8 %
Rå Fett 16,0 %
Växttråd 0,02 %
Socker 49,0 %
Stärkelse 0,4 %

Du kan lära dig mer om hur du använder Pavo FoalMilk på www.pavo.nu
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Där finns tre v äsentliga 

näringsämnen:

•	 Protein som är uppbyggt av

 -  Absolut nödvändiga aminosyror – din häst kan inte producera 

dessa själv

 -  Mindre viktiga aminosyror – din häst kan producera dessa själv

•	 Fetter

•	 Kolhydrater 

Tillsammans med vatten är proteinerna byggstenar för alla 

kroppens vävnader. Kroppen kan inte lagra protein, till skillnad 

från fetter och kolhydrater. Det är därför en viktig del i din hästs 

dagliga kost.

En häst anv änder protein 

till:

•	 Bildandet av muskler, stödjande och skyddande vävnad 

•	 Olika metaboliska processer (de enzymer som krävs till dessa 

består till stor del av protein)

•	 Muskelsammandragningar

•	 Effektiv lever och njur funktion

•	 Produktionen av hemoglobin, som ansvarar för syre transport  

i blodet 

•	 Kroppens immunförsvar, som hindrar den från att bli sjuk 

•	 Blodkoagulering (sårskorpor bildas av protein)

“När vi pratar om dålig proteinkvalitet så menar vi att den 
är låg på absolut nödvändiga aminosyror. Soja protein 
innehåller många väsentliga aminosyror och anses därför 
vara av hög proteinkvalitet.”
Elske Dijkstra, Pavo näringsfysiolog

Vad händer om din häst får för mycket protein?

Om protein inte används till uppbyggnad, kan hästen använda det 

som en relativt ineffektiv energikälla. Eventuellt överskottsprotein 

bryts då ned. Denna process leder till urea, vilket måste drivas ut 

ur kroppen genom njurarna. Hästen kommer att urinera avsevärt 

mycket mer och kan även få diarré, vilket blir en extra belastning 

för kroppen.

Pavo, svaret på alla dina foderfrågor.

PROTEin 
i HÄSTfODER

Hur mycket protein behöver en häst?

Hästar i lätt arbete

Tävlings hästar

Unghästar, förlston och 
digivande ston

Föl och åringar

Råprotein i totala 
dieten (inklusive foder)

5 – 7 %

10 – 12 %

10 – 14 %

12 – 15 %

Pavo SportPavo Sport



Helen Langehanenbergs  
näringsfråga: “Hur kan vi bygga muskler?”

Helen Langehanenberg

Helen Langehanenberg började sin 

karriär hos Ingrid Klimke i Münster, 

följt av en praktiktjänst hos den 

kända Klaus Balkenhol. Hon vann VM 

i dressyr för unga hästar i Verden 

med hingsten, Damon Hill, 2005.

Samma duo följde med det tyska 

laget som reserv i OS 2008. Hon 

tävlade också med Damon Hill i OS 

i London 2012, där hon vann silver 

medalj för Tyskland. Helen vann 

också silver medalj med Damon Hill  

i Ryttar-VM 2013 i Normandie.  

Hon driver idag ett stall fullt av  

unghästar i Billerbeck i Tyskland.

“När vi flyttade hästarna till nya stall för drygt två år sedan, började  

vi tänka på deras foder. Inte på grund av nedslående resultat, utan 

snarare för att jag ständigt letar efter förbättringar,” avslöjar den 

olympiska dressyrryttaren, Helen Langehanenberg, som samarbetar  

med fodertillverkaren, Pavo.

Hennes hästar njuter av obegränsat färskt hö och har tillgång till 

daglig hage.

Men Helen b ör-

jade undra:

“Hur kan jag optimera deras foder och främja en hälsosam 

muskelutveckling? Och det var då vi kontaktade Pavo. Jag slogs 

av det vetenskapliga kunnande, som är grundläggande för deras 

hästfoder, från första stund.”

Kunskap är makt 
“För att kunna skapa den optimala hästransonen, måste du  

undersöka och mäta allting,” säger Pavos Produktchef Rob  

Krabbenborg, som tog med sig hästvåg i hästtransporten.  

Helen: “Ingenting lämnades åt slumpen. Kunskap, och i slutändan  

hästens prestation, kommer från att veta exakta vikter och  

näringskompositioner av deras foder. "Kunskap är makt" blev  

vårt motto när vi började arbeta.” 

Problemet låg främst i kvaliteten på höet som Helen fodrade sina 

hästar med. Dess energi och smältbara proteinvärden (SMRP) var 

också lågt för sporthästar. 

Nya tävlingshästransoner
 

Mätningarna och analyserna användes för att avgöra hästarnas 

individuella näringskrav. Havre togs bort från ransonerna.

Rob:  

“Havre ger bara energi till kosten. Men koncentrerat grovfoder-

tillägg är mycket mer komplext när det gäller tävlingshästar.  

I Helens speciella fall behövde hästarna även ytterligare protein.” 

Pavo TopSport müsli uppfyllde näringsbehoven hos Helens tävlings-

hästar. Så det beslutades att, förutom en god kvalitet av hö, skulle 

alla hennes hästar också ges en individuell mängd müsli.

Helen: 

“Under de tre månader som en del av stallet fick ny kost, såg vi 

en märkbar förbättring. Speciellt när det gällde muskelutveckling. 

Ransonförändringen visade sig vara mycket fördelaktig, i synner-

het för två unga dressyrhästar. Trots att båda åt bra, var båda för 

magra. Dom har nu en snygg rund form.”

’Samarbete’
Helen: 

“En efter en, bytte vi gradvis kosten till alla hästarna i stallet. 

Näringskraven är nu individuellt anpassade till varje häst. Hästar 

som är benägna att tappa vikt sätts på Pavo TopSport, andra får 

Pavo SportsFit. Hela justeringsprocessen av matransoner var  

faktiskt väldigt enkel och smidig. Nu när där kommer en nykom-

ling till stallet, ringer jag automatiskt till Pavos näringsrådgivare 

för att diskutera den lämpligaste kosten.

Hästnäring har fått en helt ny innebörd för mig. Det känns nu 

som "samarbete". Kommunikationen är utomordentlig och jag 

är glad att jag fick möjlighet att delta i den tre-månader långa 

testperioden. Nu för tiden har jag regelbundet en hö analys utförd 

i Holland för att försäkra mig om dess näringsvärde. Jag har lärt 

mig att näringsvärden inte alltid är vad de ser ut att vara, och att 

kvalitet kan variera. I slutändan vill du det bästa för dina hästar; 

vilket innebär att, så bra som möjligt, anpassa utfodringen till de 

individuella kraven för varje häst.”
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15 kg

3 kg

20 kg

Pavo SportsFit
Uthållighet för alla discipliner

Passar för: uthållighetsdiscipliner, inklusive dressyr, fälttävlan, körning, nationella och internatio-

nella uthållighetstävlingar / hästar som kräver mycket kraft, men som måste förbli 

hanterbara

Denna sportmüsli behöver inte uppvärmning och är speciellt utformad för hästar som 

kräver mycket kraft, men som måste förbli hanterbara. Den ideala energikällan för  

tävlingshästar är en kombination av stärkelse och olja. Stärkelse ger snabb energi för 

extra 'kraft', medan E-vitamin och selen ger en snabbare borttagning av mjölksyra.  

Oljan i SportsFit agerar som en långsam frigörande, ren energikälla som inte producerar 

avfallsprodukter såsom mjölksyra.

 Innehåller extra magnesium och är speciellt utvecklad för tävlingshästar.

  Innehåller kraftfulla antioxidanter, naturliga E-vitaminer och selen för optimal  

muskelkondition

 Innehåller en hög koncentration av puffade sädesslag för maximal smältbarhet

 Innehåller hög nivå av vitaminer (400 mg E-vitamin per kg)

Innehållsförteckning

Innehåller

Korn poppat, Luzern, Vetekli fint, Havre, Svarthavre, Sojaskal, 
Sojaolja, Vete, Rörsockermelass, Majs poppat, Rostade 
sojabönor - flingor, Linfrö, Ärt flingor, Majs, Solrosfrön - extra-
herade, Majsfröolja, Torkad cikoriapressmassa,  
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 14,4 MJ/kg
Råprotein 12,0 %
Smältbart råprotein 10,0 %
Rå Fett 9,0 %
Växttråd 11,0 %
Socker 4,5 %
Stärkelse 27,5 %

Pavo AllSports
Sportfodret för alla discipliner

Passar för: alla tävlingshästar i alla discipliner

 

Framgång beror på uppläggning, karaktär, träning, skötsel och att medvetet välja en 

hälsosam kost. Pavo AllSport hjälper till att nå och behålla en hälsosam sportkondition 

för din häst. Den innehåller olika energikällor, såsom stärkelse från sädesslag och oljerika 

frön som ger rätt balans mellan snabb och långsam energifrisättning. Det gynnas också 

av extra magnesium, naturliga E-vitaminer och selen. Pavo AllSport främjar större  

flexibilitet och förbättrad uthållighet.

 Energirik sport pellets med Omega 3 & 6 fettsyror

 Extra magnesium för vård av muskler och leder

 Tillsatt linfrö för en frisk och glänsande päls

Innehållsförteckning

Innehåller

Vete, Korn, Vetekli fint, Havre, Rörsockermelass, Luzern,  
Sojaskal, Majs, Linfrö, Havrefodermjöl, Sojaolja,  
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,1 MJ/kg
Råprotein 11,0 %
Smältbart råprotein 7,5 %
Rå Fett 4,0 %
Växttråd 10,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 30,0 %

Rekommenderad giva AllSports kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,9 kg / dag 1,8 kg / dag 2,7 kg / dag
Tungt arbete 1,2 kg / dag 2,4 kg / dag 3,6 kg / dag

Talang, träning, skötsel och näring

För att kunna prestera på topp, behöver du först och främst en frisk 

häst. En massiv talang är inte alltid nödvändig om du inte siktar 

på Olympiska Spelen. Med lämplig hantering och väl genom tänkt 

träning kan du komma långt. En viktig del av hanteringen är att 

erbjuda en optimal diet till din häst. En korrekt sammansatt näring 

spelar en otroligt viktig roll för att erhålla en topp prestation.

Därför är det avgörande att veta exakt vad som krävs för varje 

enskild häst. ”Foder balansen måste vara korrekt”. Vad vi menar är 

att förutom den rätta mängden av energi och protein, är också den 

rätta mängden av vitaminer och mineraler avgörande viktig.

Svaret:

Pavos sportblandningar innehåller nydanande produkter, 

utvecklade för att möta kraven för tävlingshästar inom alla 

tävlingsgrenar.

Sport

Intervju med Michael Jung: Kvalitet tar prioritet

Det är varmt 

v ä-

der. Du är med dina hästar på en interna-

tionell tävling.  

Hur skulle du ta hand om dina hästar i 

denna situation?

Michael Jung: “Elektrolyter är viktiga vid 

hög temperatur. När en häst svettas blir 

den inte bara av med fuktighet, utan också 

viktiga kroppssalter såsom natrium, klorid 

och kalium. Jag kompenserar detta med 

elektrolyter och tar alltid mitt eget hö med 

mig till tävlingar. Alla mina hästar får så 

mycket grovfoder som dom vill äta. 

Jag vet från erfarenhet att ju mer hö 

hästar äter, ju mer dricker dom. Om jag tar 

med mig mitt eget hö, då kan jag vara säker 

på att energivärdet är samma som hemma. 

Ett bra kvalitetsfoder är grunden för hela 

min utfodringshantering.“

Ändrar du någonting i hästens foderstat 

när du kommer hem från en krävande 

tävling?

Michael Jung: “Rörelse och lätt arbete är 

det enda på agendan efter en tuff tävling, 

så jag minskar mängden av koncentraten 

som dom får. Volymen av koncentraten är 

anpassat till hur mycket dom motionerar.”

fälttävlanshästar måste vara i otrolig 

form. Utfodras dom med en annorlunda 

foderstat än hopphästarna i ditt stall?

Michael Jung: “I princip nej. Alla mina 

hästar får samma mat om möjligt, bara i 

olika mängder. När topprestation krävs,  

då höjs mängden. Den typ av foder de får, 

har inte mycket att göra med tävlings-

grenen, utan mer att göra med hästras, 

beteende och temperament. Regelbundna 

blodprov hjälper oss att skapa den optimala 

kosten. Vi gör detta i samarbete med 

experterna på Pavo.”

Rekommenderad giva SportsFit kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,9 kg / dag 1,8 kg / dag 2,7 kg / dag
Tungt arbete 1,2 kg / dag 2,4 kg / dag 3,6 kg / dag
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Noteringar
15 kg

20 kg

Pavo Triple P
Pavo Power Performance müsli för explosiv kraft (PPP)

Passar för: hästar som kräver en snabb dos av explosiv energi, såsom hopptävlingshästar och 

kapplöpningshästar / kinkiga ätare

 

Denna goda smakrika müsli levererar massor av snabbverkande energi och explosiv kraft. 

Den innehåller puffade sädesslag, vilket försäkrar maximalt näringsupptagande för snabb 

och effektiv användning inom kroppen, och ger hästarna det lilla extra innan det är dags 

att prestera. Och eftersom det är så gott, är den idealisk för kinkiga ätare innan tävling. 

 För mycket lättillgänglig energi och explosiv kraft

 Absolut oemotståndlig, även för kinkiga ätare

  Har en vitamin-, mineral-, och spårämnessammansättning som är speciellt framtagen  

för hästar

Innehållsförteckning

Innehåller

Korn poppat, Havre, Luzern, Svarthavre, Vetekli fint,  
Popped maize, Rörsockermelass, Rostade sojabönor - flingor,  
Vete, Sojaolja, Majsfröolja

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,4 MJ/kg
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 9,0 %
Rå Fett 5,0 %
Växttråd 10,0 %
Socker 4,5 %
Stärkelse 33,0 %

Rekommenderad giva Triple P kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,9 kg / dag 1,8 kg / dag 2,7 kg / dag
Tungt arbete 1,2 kg / dag 2,4 kg / dag 3,6 kg / dag

Pavo energycontrol
Förstklassigt tävlingsfoder för långvarig prestation

Passar för: hästar med intensiva träningar och tävlingar / som kräver mer av kroppen

 

Pavo EnergyControl är det ultimata tävlingsfodret av bästa kvalitet. Det har det 

högsta energivärdet av alla våra foderpellets och är speciellt utformat för hästar som 

måste prestera intensivt utan att överhettas. Pavo EnergyControl tar aktivt hand om 

överansträngda muskler och ser till att dom blir smidiga och fint tonade. Det ger också 

din häst mer hanterbar energi och en vacker, glänsande päls.

 
 Har ett högt energivärde, med eteriska oljor för uthållighetsprestation

 Har långsam frisättning av energi för ökad uthållighet

 Extra E-vitaminer och kraftfulla antioxidanter för muskelvård

Innehållsförteckning

Innehåller

Korn, Vete, Vetekli fint, Sojaskal, Rörsockermelass,  
Mjöl av rapsfrö, Havre, Majs, Linfrö, Sojaolja,  
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 14,7 MJ/kg
Råprotein 11,5 %
Smältbart råprotein 8,5 %
Rå Fett 6,0 %
Växttråd 9,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 29,0 %

Rekommenderad giva energycontrol kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,9 kg / dag 1,8 kg / dag 2,7 kg / dag
Tungt arbete 1,2 kg / dag 2,4 kg / dag 3,6 kg / dag
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15 kg

Pavo TopSport
En müsli topping för tävlingshästar

Passar för: hästar som inte har tillgång till betesmark och som får ett medelmåttigt eller sämre 

kvalitet på sitt grovfoder / med en otillräcklig muskelutveckling / med  

otillräcklig uthållighet

 

Kronan i juvelen i Pavo Sport sortimentet. Utformad enligt detaljerad vetenskaplig  

forskning, utvecklad i samarbete med de bästa veterinärerna och testad av professionella 

idrottare. Pavo TopSport är müsli toppingen för hårt arbetande hästar. Pavo TopSport 

balanserar ut ransonerna med så mycket som 20 % lättsmält protein för ett optimalt 

muskelstöd, och 18 % olja för maximal energi och kraft. Och, naturligtvis innehåller det 

alla vitaminer och mineraler din atlet behöver. 

Vänligen notera: bara för hästar som motionerar ihärdigt, som 

inte har betesgång och bara får i sig grovfoder av sämre kvalitet, 

eller har svårt att bygga muskler.

 Extremt högt innehåll av absolut nödvändiga aminosyror

 Stödjer muskeltillväxt och omsorg

 För en snygg häst med mycket kraft

För idrottsmän och kvinnor  
med ambition

På v äg till Rio, med Pavo

“Detta har verkligen bidragit till min framgång”, säger fälttävlans-

ryttaren Merel Blom, och pekar på en säck med PavoTopSport. Hon 

fortsätter med att förklara hur hon anpassat sin foderhantering. 

“Liksom alla andra kände jag alltid att mina fälttävlanshästar 

borde vara smalare. Varje extra kilo är ett för mycket.” Hennes 

hästar fick fem eller sex kilo koncentrat varje dag. “Jag visste att 

detta var långt från idealiskt. De hade inte tillräckligt med energi 

för att upprätthålla den önskade prestatandan, och dom såg 

också gråa ut.”  

Merels hästar övervakas noggrant av Leendert Jan Hofland från 

Bodegravens veterinärklinik. Tillsammans undersökte de fodret 

under mikroskop. Det blev snart uppenbart att hennes hästar 

hade proteinbrist. Det måste ändras. Efter en efterföljande gro-

vfoderanalys sammanställdes en ny foderstat som var sammans-

att av grovfoder som huvudingrediens och ett müsli innehållande 

extra protein. Förutom tre kilo av detta fick hennes tävlingshästar 

också ett kilo PavoTopSport per dag. 

Merel märkte skillnad efter bara en vecka. “Hästarna var mer 

fokuserade och stabila. Det var mindre variation på deras energi-

nivåer. Som resultat klarade dom träning bättre och deras muskel-

massa ökade. Att dom var tyngre oroade mig inte för dom hade 

bevisligen mer kraft. Mer än tillräckligt för att bära dom extra 

kilona.” 

Förändringarna var spektakulära. “Mina hästar fick bättre kondition 

men blev inte hetare. Och även fast jag har varmblodiga hästar 

var dom faktiskt mer stabila. Helt annorlunda mot att utfodra 

snabbt smältbart socker som ger en snabb dos av energi men 

sedan lämnar hästen tom. I det avseendet skulle dressyrryttare 

också dra enorm nytta av detta foder.”

Merel Blom vann en brons lag medalj med sin häst “Rumour Has It,”  

på Ryttar-VM i Normandie och har därför kvalificerat sig till de 

Olympiska Spelen 2016.

1 kg
kraftfoder

–
1 kg

Pavo TopSport

+
BALANSeRAD 

RANSON

ersätts med

ersätt Hästar inom nationell rids-
port (varmblod 600 kg):

Vid bra grovfoder (8,8–9,5 
MJ/kg torrsubstans och en 
total proteinmängd på minst 
100-110 g/kg ts): 

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 2 kg Pavo Condition eller 

Pavo AllSports
•	 Inget Pavo TopSport

Vid genomsnittligt eller 
måttligt grovfoder:

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 1 kg Pavo AllSports eller  

Pavo Condition
•	 1 kg Pavo TopSport 

Dressyrhäst på internatio-
nell nivå (600 kg):

Vid bra grovfoder (9,5–10,2 
MJ/kg torrsubstans och en 
total proteinmängd på minst 
110-120 g/kg ts):

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 3 kg Pavo EnergyControl
•	 Inget Pavo TopSport

Vid genomsnittligt  
grovfoder:

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 2 kg Pavo EnergyControl
•	 1 kg Pavo TopSport 

Hopphäst på internationell 
nivå (600 kg):

Vid bra grovfoder (9,5–10,2 
MJ/kg torrsubstans och en 
total proteinmängd på minst 
110-120 g/kg ts):

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 3 kg Pavo AllSports eller  

Pavo Triple P
•	 Inget Pavo TopSport

Vid genomsnittligt  
grovfoder:

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 2 kg Pavo AllSports eller  

Pavo Triple P
•	 1 kg Pavo TopSport

fälttävlanhäst på internatio-
nell nivå (550 kg):

Vid bra grovfoder (9,5–10,2 
MJ/kg ts och en total  
proteinmäng på minst  
110-120 g/kg ts):

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 2 kg Pavo SportsFit
•	 1 kg Pavo TopSport

Vid genomsnittligt  
grovfoder:

•	 8 – 11 kg grovfoder
•	 2 kg Pavo SportsFit
•	 1 kg Pavo TopSport

Vilka hästar kan dra nytta av Pavo TopSport? 

•	 Hästar som dagligen tränas på professionell eller semi- 

professionell nivå, från klass M och uppåt 

•	 Hästar som har otillräcklig musklerutveckling

•	 Hästar som har otillräcklig energi för uthållighetsprestation

•	 Unga hästar som är under muskeltillväxt

•	 Hästar som inte har tillgång till hästhage eller betesmark och 

bara får ett grovfoder av sämre kvalitet

Rekommderade fodergivor för tävlingshästar

Rekommenderad giva TopSport kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,3 kg / dag 0,7 kg / dag 1,0 kg / dag

Tungt arbete 0,5 kg / dag 1,0 kg / dag 1,5 kg / dag

(Ersätt 1kg av nuvarande helfoder med 1kg Pavo TopSport). 
Ge maximalt 1,5 kg TopSport per dag.

Innehållsförteckning

Innehåller

Rostade sojabönor - flingor, Linfrö, Majs, Vetekli fint, Luzern, 
Solrosfrön - extraherade, Torkad cikoriapressmassa, Sojaolja,  
Rörsockermelass, Vete, Majsfröolja, Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 14,4 MJ/kg
Råprotein 20,0 %
Smältbart råprotein 16,8 %
Rå Fett 18,0 %
Växttråd 7,5 %
Socker 5,0 %
Stärkelse 16,5 %

Visste du att tävlingshästar kräver cirka 1000 - 1200 gram 

protein per dag? En genomsnitts häst får runt 9 kg näringsämnen 

per dag. Detta måste innehålla minst 1 kg protein. 

“Det händer nästan aldrig och är grunden till många problem, 

speciellt för tävlingshästar,” förklarar Pavos näringsfysiolog, 

Rob Krabbenborg.

Video
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20 kg

20 kg

Noteringar Pavo Gold e
Ger balans i en spannmålsdiet

Passar för: att balansera upp spannmålsdieter med hög energi

Dessa pellets av högsta kvalitet är speciellt utformade för att balansera spannmålsdieter. 

Genom att använda Pavo Gold E och havre i en 1 :2 kvot, fodrar du din häst med den bästa 

tänkbara sportkosten

 Det perfekta tillägget till spannmål

 Har en extremt hög vitamin- och mineralhalt

 Högkoncentrerad, bara en liten mängd krävs per dag

Innehållsförteckning

Innehåller

Korn, Vete, Vetekli fint, Luzern, Rörsockermelass, Sojaskal, 
Sojabönor - extraherade - rostade, Linfrö, Majs, Sojaolja,   
Vitaminer & mineraler

Garanterat innehåll

Smältbar Energi 13,6 MJ/kg
Råprotein 11,0 %
Smältbart råprotein 9,0 %
Rå Fett 5,0 %
Växttråd 9,0 %
Socker 6,0 %
Stärkelse 30,0 %

Rekommenderad giva Gold e kg/dag

Kroppsvikt  
vuxen häst 200 kg 400 kg 600 kg

Medelhårt arbete 0,4 kg Gold  0,7 kg Gold 1,1 kg Gold 
 + 0,6 kg Havre  + 1,2 kg Havre + 1,8 kg Havre

Tungt arbete 0,5 kg Gold  1,0 kg Gold 1,5 kg Gold 
 + 0,8 kg Havre  + 1,6 kg Havre  + 2,4 kg Havre

Pavo cereals 
Pavo Cereal sortimentet har fyra olika produkter. Alla innehåller  
spannmål av högsta kvalitet och med ett högt energivärde. 

 Vithavre 

 Svarthavre 

 Krossad vithavre 

  Cereals Complete (en förstklassig blandning av vit och svart havre, korn och majs med 

tillsatta vitaminer och mineraler)

 

Passar extremt bra för: 

 Hästar som behöver extra energi 

 Hästhållare som vill skapa sina egna hästfoderstater

Klicka på www.pavo.nu för mer informati-

on om spannmål

      Krossad vithavre                 Vithavre                   Svarthavre

48 49Pavo Sport Pavo Sport
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Du kan lägga till salt i ditt hästfoder, men 

det är viktigt att notera: det spelar roll 

vilken typ av salt du använder. Salt för 

människokonsumtion innehåller vanligtvis 

tillsats av jod, vilket inte är bra för hästar. 

Använd vanlig natriumklorid och sprid det 

mellan flera utfodringar för att förhindra 

din häst från att lämna maten. Eller ännu 

bättre, lägg till en elektrolyt blandning 

speciellt framtagen för hästar istället. 

Pavo E'lyte innehåller inte bara natrium-

klorid; utan också många andra mineral-

salter som din häst blir av med genom 

svettning. 

Du kan hitta mer information om Pavo 

E’lyte på sida 58.

Behov av salt

En häst svettas mer än du tror. Faktum är att på en genomsnittlig 

sommardag med en temperatur runt 20 grader, kan en häst bli av 

med två till fyra liter vätska per timme under lätt motion och upp 

till 19 liter per timme med ansträngande träning. I varmare väder 

kan detta dubblas.

Även i kallare temperaturer, svettas hästar när dom motionerar. 

Så hur kan du ersätta saltet som förloras genom svettning?  

Grovfoder innehåller nästan inget salt och kraftfoder väldigt lite.

Detta är medvetet. Hästar har varierande saltbehov och tempe-

raturerna ändras med årstiderna. Vildhästar behöver mindre salt 

eftersom dom inte motionerar intensivt och därför svettas dom 

mindre. Dom får i sig salt genom att gnaga på trädbark eller  

rötter, eller genom att slicka på saltrik jord.

“En saltsten i stallet eller hagen är inte  
tillräckligt för att behålla din hästs  
salt balans på dom nödvändiga nivåerna  
de dagar då din häst svettas ymnigt.” 

Rob krabbenborg, Produktchef

Om du använder en saltsten, välj en vanlig vitsaltsten. De röda 

innehåller järn, vilket den genomsnittliga hästen redan får mer än 

tillräckligt av i sitt foder. 

Och glöm inte att det handlar om salt halten - smaksatta variatio-

ner innehåller onödiga tillsatser som gör dom dyrare.

Du kan läsa mer om salthantering på sidan 58.

Pavo, svaret på alla dina foderfrågor.

SÅ MYCkET SALT... Ti
lls
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3 kg

3 kg

Pavo Mobility
För smidiga leder

Passar för: en förebyggande åtgärd för tävlingshästar / hästar med muskel och ledproblem / 

hästar som är äldre än 16 år

 

Smidiga rörelser kräver hälsosamma ledfunktioner. Bekymmer i lederna, såsom 

inflammation, brosköverväxt eller slitage, är ofta smärtsamma och hindrar normal 

ledfunktion. Detta syns ofta i form av stelhet, nedsatt rörlighet, förlorad lust att motionera 

och skador. Pavo Mobility ger en unik kombination av Colatech® kollagen, glukosamin-

komplex, kondroitin och hyaluronsyra, som hjälper till att främja en god funktion av din 

hästs leder. 

 Stödjer bildandet av ledvätska

 Innehåller Colatech®, glukosaminkomplex och kondroitin

 Speciellt framtagen för brosk och led vård

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Kollagen, Glukosamin, Vete, Kondroitin sulfat,  
Hyaluronsyra, Dextros, Majsfröolja

Glukosamin 85 mg/kg

Kondroitin sulfat 20 g/kg
Hyaluronsyra 1250 mg/kg
Kollagen (Enzymatiskt hydrolyserat kollagen) 125 g/kg

Vitaminer (per kg)

Vitamin C 4.000 mg

Pavo BiotinForte
För starka och elastiska hovar

Passar för: hästar med dåliga hovar

Sköra eller skadade hovar kan bara förbättras inifrån och ut. Ge din häst Pavo BiotinForte 

i minst fyra månader för bästa resultat under denna långa process. Förutom en hög k 

oncentration av biotin, innehåller Pavo BiotinForte grundläggande byggstenar som  

aminosyror, lecitin, koppar, zink, mangan och svavel. Det är ett komplett hovtillskott 

som inte bara hjälper hovar att återfå sin elasticitet, det ger också din häst en vacker, 

hälsosam lyster.

 Ger en hög koncentration av biotin

  Innehåller alla grundläggande byggnadsmaterial för hov och päls, inklusive aminosyror, 

lecitin, koppar, zink, mangan och svavel

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Linfrökaka, Vete, Lecitin, Jäst, Majsfröolja

Metionin 50 g/kg
Lecitin 40 g/kg
Jäst 12 g/kg 

Vitaminer (per kg)

Vitamin B6 300 mg 
Vitamin C 50 mg 
D-Biotin 200.000 mcg 

Mineraler och spårämnen (per kg)

Koppar 800 mg 
Zink  4.000 mg
Svavel 13 g

Rekommenderad giva BiotinForte g/dag

Hur viktigt är  
vitaminer och  
mineraler  
för din häst?

Där är regelbundna faser då din häst 

kommer att ha speciella näringsbehov. 

Ibland ger inte standard koncentrat 

tillräckligt för att tillfredsställa dessa, 

såsom när din häst återhämtar sig från 

sjukdom, är extremt orolig eller kräver 

extra hjälp vid motion.Pavos tillskott är 

hälsosamma och välsmakande, och stödjer 

din häst oavsett omständigheterna.

Välsmakande
Kosttillskott innehåller relativt höga koncen-
trationer av aktiva ingredienser som inte är 
direkt smakliga. Pavo tillskott, å andra sidan,  
är baserade på naturliga ingredienser som hästar 
helt enkelt inte kan motstå. Detta ser till att din 
häst får i sig alla de viktiga näringsämnen som 
de innehåller. Vår korniga Pavo BiotinForte är lätt 
att fördela och kan lätt blandas med hästfoder 
utan kladd.

Hälsosamma
Pavo tillskott är extremt hälsosamma. 
De innehåller inga konstgjorda färgämnen eller 
konserveringsmedel (såsom BHT/BHA). 

Alla Pavo tillverkningsprocesser är certifierade 
och våra produkter står under kontinuerlig 
kvalitetskontroll.

För mer produktinformation: sid 62-65

För mer produktinformation: sid 62-65

Tillskott

Rekommenderad giva Mobility g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50
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3 kgUNIQUe  
WITH BeTA- 

ALANIN!

3 kg

3 kg

Vad är Beta-Alanin?

Beta-Alanin är en icke väsentlig aminosyra och en komponent av karnosin. Karnosin 

stöder muskelns buffertkapacitet mot mjölksyra. Att lägga till Beta-Alanin i häst foder 

gör att din hästs kropp kan tillverka karnosin och därmed ge en långsam muskel 

försurning.

när ska du ge MuscleBuild?

Ge MuscleBuild under träningsperioder för att stödja en snabb muskelutveckling. 

Denna produkt är egentligen bara effektiv för hästar som tränar intensivt.

när ska du ge Eplus?

Eplus är avsedd som en förebyggande åtgärd som ges både innan och under  

intensiv träning eller tävlingsdagar. Det hjälper till att öka och kvarhålla muskel-

kraften under träning. 

när ska du ge MuscleCare?

Ge MuscleCare till hästar som är benägna till att lätt få mjölksyra i musklerna. 

Det hjälper musklerna till återhämtning, speciellt efter ansträngande träning.

Rekommenderad giva MuscleBuild g/dagRekommenderad giva eplus g/dag

Vanliga frågor om Musclecare/eplus/MuscleBuild Pavo Musclecare
Omsorg för musklerna

Passar för: tävlingshästar, efter ansträngande motion / hästar som är benägna till muskelförtvi-

ning och muskelförsurning

Pavo MuscleCare hjälper aktivt till i muskelåterhämtning. Muskler kan försuras och bli 

stela. Pavo Muscle Care hjälper till att påskynda utsöndring av avfallsprodukter (såsom 

mjölksyra) från kroppen, och lindrar snabbt stela, spända muskler. Din häst kommer 

snabbt återfå hans/hennes tidigare smidighet som följd.

 

 Lindrar styva och stela muskler

 Ger snabb återhämtning efter träning
  Idealiskt för hästar som är benägna till 

förtvining

Pavo MuscleBuild
För snabb muskelutveckling

Passar för: unghästar som börjar tränas / tävlingshästar efter en återhämtnings period

 

Det tar en avsevärd tid och god hantering att framgångsrikt träna en häst. Atletiska,  

friska hästar är resultatet av en balanserad kost och lämplig träning. Pavo MuscleBuild  

är ett kosttillskott av hög kvalitet som blir en helt oumbärlig del av denna process.  

Den innehåller ett antal aktiva beståndsdelar, som viktiga aminosyror, C-vitamin och lecitin, 

och främjar aktivt den snabba utvecklingen av muskelmassa.

 Stöd för snabb muskelutveckling

 Främjar kraftfulla muskler

 Innehåller nödvändiga aminosyror

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Magnesiumfosfat, Dextros, Majsfröolja 
 

Vitaminer (per kg)

Vitamin E 24.000 IE
Vitamin C 14.000 mg

Mineraler och spårämnen (per kg)

Selen  4 mg

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Natriumcitrat, Mononatriumfosfat, Dextros, 
Majsfröolja 

Beta-Alanin 250 g/kg

Vitaminer (per kg)

Vitamin E 5.000 IE
Vitamin B6 750 mg
Vitamin C 4.000 mg
Kolin  620 mg

Innehållsförteckning

Innehåller

Vete, Luzern, Jäst, Vasslepulver, Linfrökaka, Lecitin, Dextros, 
Majsfröolja 

Lysin  30 g/kg
Metionin 10 g/kg
Lecitin 8 g/kg
Jäst 140 g/kg

Vitaminer (per kg)

Vitamin C 14.000 mg

Pavo eplus
För mjuka muskler

Passar för: hästar som utför ansträngande fysiska aktiviteter / hästar som är benägna till muskel-

förtvining eller muskelförsurning

 

Muskler kan smärta och bli stela på grund av en ansamling av toxiner (mjölksyra och 

slaggprodukter) under fysiska ansträngningar. Använd Pavo Eplus för att förekomma och 

förhindra detta innan en skada uppstår. Det innehåller kraftfulla antioxidanter som hjälper 

till att neutralisera gifter i muskler och extra magnesium för förbättrad samordning av 

musklerna. Ge Pavo Eplus och din häst kommer att vara synbart mjukare och dra nytta 

av ökad uthållighet som följd. Pavo Eplus är lämplig för användning både före eller under 

intensiv träning eller tävlingsdagar.

 Hjälper till att neutralisera gifter i musklerna

 För förbättrad muskelkoordination i distansritt

 Idealiskt både före och under intensiv träning eller tävlingsdagar

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

Rekommenderad giva Musclecare g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

För mer produktinformation: sid 62-65

För mer produktinformation: sid 62-65

För mer produktinformation: sid 62-65
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3 kg

Pavo Nervcontrol
För inre lugn

Passar för: känsliga eller oroliga hästar

 

Känsliga hästar skräms snabbt och är lätt stressade – det är karaktärsdrag som måste  

beaktas när man äger eller rider hästar. Pavo NervControl hjälper till att naturligt återställa 

och upprätthålla ett inre lugn. Ge Pavo NervControl och inom några dagar kommer din 

häst att vara märkbart mer avslappnad. Pavo NervControl innehåller ett flertal aktiva 

ingredienser, som magnesium och L-tryptofan. Serotonin - byggstenarna av signalsubstansen  

- bidrar till förbättring av signalöverföring i nervsystemet. Som ett resultat släpper  

kroppsliga spänningar snabbt och din häst blir mycket lugnare och mer kontrollerbar.

  Hjälper till att frigöra kroppsliga spän-

ningar snabbare

  Resulterar i förbättrad kontroll vid 

påfrestande situationer

  Innehåller magnesium och L-tryptofan 

för förbättrad signalöverföring inom 

nervsystemet

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Magnesiumfosfat, Linfrökaka, Vete, Magnesium acetate, 
Lecitin, Majsfröolja 

Lecitin 20 g/kg
L-tryptofan 40 g/kg 

Vitaminer (per kg)

Vitamin B1 400 mg
Vitamin B2 400 mg
Vitamin B6 200 mg
Vitamin B12 6.000 mcg

Mineraler och spårämnen (per kg)

Magnesium  40 g
Kobolt 1,5 mg

Rekommenderad giva Nervcontrol g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

Innan du kan göra 
det i praktiken, måste du först 
göra teorin. Jag är särskilt bra 

på det. Jag är faktiskt helt 
fascinerad av den effekt maten 

har på en hästs kropp. 
Jag är helt i mitt esse när jag 
kan dyka ner i detaljerna och 
använda mina nyförvärvade 
kunskaper för att utveckla 

hälsosamma recept.

Näringsfysiolog
Elske Dijkstra

För mer produktinformation: sid 62-65
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3 kg

Pavo e’lyte
En elektrolyt blandning för tävlingshästar

Passar för: tävlingshästar utsatta för överdriven svettning, särskilt i fälttävlan,  

distans, körning, dressyr, hoppning och kapplöpning

 

Din häst förlorar inte bara vatten vid svettning. Han/Hon förlorar också viktiga mineral-

salter, i synnerhet natrium,kalium och klorid. När dessa elektrolyter förloras är det svårare 

för din häst att behålla fukt och som en följd kommer den att lida av nedsatt hudelasticitet 

och försämrad uthållighet. Om du ger Pavo E´lyte före träning, så ger du din häst en 

chans att bygga upp en sund vätske-och elektrolyt reserv, vilket ger mindre risk för  

elektrolytbrist. En korrekt elektrolytbalans främjar muskelfunktion och energitillgång.

 För intensiv prestationsförmåga

 Vid höga temperaturer

 Vid överdriven svettning

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Natriumklorid, Natriumcitrat, Vete, Magnesiumacetate, 
Dextros, Kaliumklorid, Majsfröolja 

Vitaminer (per kg)

Vitamin C 4.000 mg

Mineraler och spårämnen (per kg)

Kalcium 70 g
Fosfor 30 g
Natrium 150 g
Kalium 40 g 
Magnesium 10 g
Klorid  140 g

Rekommenderad giva e’lyte g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
100

Hur mycket salt behöver din häst?

MEDELHÅRT ARBETE

TUngT ARBETE 200
50

Svettnivå

1

2

3

4

5

Hur ser din häst ut?

Pälsen under sadeln är 
fläckvis våt och kladdig. 
Halsen är svettig och 
flankerna är lite mörkare 
än vanligt.

Våt under sadeln och på 
halsen. Lite skum här och 
var under schabraket, 
där tyglarna möter halsen 
och mellan bakbenen.

Hästen är märkbart våt 
under tyglarna, på halsen 
och flankerna med fläckar 
av skum här och där.

Halsen och flankerna är 
genomvåta.Våta fläckar 
ovanför ögonen. Vitt skum 
mellan bakbenen.

Svettningsgrad 4 och svett 
droppar från ovanför 
ögonen och under magen.

1 – 4 ltr.

4 – 7 ltr.

7 – 9 ltr.

9 – 12 ltr.

12 – 18 ltr.

50 gr E’lyte

100 gr E’lyte

150 gr E’lyte

200 gr E’lyte

250 gr E’lyte

genomsnitts förlust av 
svett per häst

förslag
E’lyte

Min häst ser ut så här

Hur mycket salt bör du ge:

Källa: "Zeyner et.al. 2013 Scoring of sweat losses in exercised Horse"

2 – 7     teskedar

7 – 12    teskedar

     12 – 16    teskedar

     16 – 21    teskedar

     21 – 32   teskedar

Saltförlust

Människor äter för mycket salt. Men hästarna då? Till skillnad 

från oss konsumerar de inte tillräckligt av det, särskilt under 
sommaren när de förlorar mycket salt genom svettning.  

Det är inte bar tävlings-Hästarna som drabbas av saltbrist.  
En ansträngande fritidsritt kan faktiskt vara tillräcklligt för 

att utlösa saltbrist hos din häst.

Liksom nänniskor svettas hästar när de blir varma. Detta är 

nödvändigt för att svalka sig. Svett bildar ett lager av fukt som 

avdunstar från huden vilket gör att kroppstemperaturen sjunker.

När en häst svettas förlorar den inte bara vatten. Fukten inne-

håller också så kallade ”elektrolyter” eller mineralsalter, såsom 

natrium, klorid och kalium, vilka spelar en viktig roll i kroppens 

vattenhantering.

Ge fritidshästar 100 g Pavo E´lyte dagligen och 200 g dagligen 

vid intensiv träning eller extrema temperaturer. Ge precis före 

träningen för maximal nytta. Du behöver inte heller oroa dif för 

att överdosera. Krabbenborg: ”Använd Pavo E´lyte bara under 

sommaren, när det är varmt, eller innan extremt hårda träningar. 

Salt utsöndras via svett. Ger du för mycket utsöndras det i urinen. 

Så om du märker att dina hästars stall är mer fuktigt än vanligt, 

minska helt enkelt doseringen.” Ge alltid din häst obegränsat med 

färskt vatten- förlorad vätska måste fyllas på och salt gör natur-

ligtvis din häst törstig.

För mer produktinformation: sid 62-65

Video
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10 kg

3 kg

NoteringarPavo HealthBoost
Ett naturligt lyft för varje häst

Passar för: slöa och håglösa hästar / hästar som behöver lite extra energi

 

Din häst kan ibland känna sig lite ur form: till exempel efter sjukdom, ansträngande  

träning eller vidpälsfällning. Pavo HealthBoost främjar aktivt till en frisk tarmbalans och 

är rik på snabblöst energi. Det ger ett kraftfullt tillskott till immunförsvaret, ger extra 

energi och är idealisk för seniorer eller hästar som är i dåligt skick.

 

 Stärker immunförsvaret

 Innehåller jästkultur och lecitin

 Främjar en hälsosam magbalans

Pavo MultiVit15
För ett friskt utseende

Passar för: alla hästar som behöver det där lilla extra / hästar som har svårt vid pälsfällning

Vi strävar alla efter en frisk, energisk häst med en glänsande päls. Det finns dock tillfällen 

när din häst behöver det där lilla extra. Pavo MultiVit 15 ger din häst allt den behöver för 

att återfå sin toppform. Detta kompletta vitamintillskott innehåller ett brett spektrum av 

vitaminer och antioxidanter, inklusive A-, E-, och C-vitamin.

 

 Ett komplett vitamintillskott
  Innehåller antioxidanter, inklusive A-, 

E-, och C-vitamin

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Soja (bön) 
protein koncentrat,  
Linfrökaka, Lecitin, Jäst, 
Dextros, Majsfröolja 

Lecitin 60 g/kg
Jäst 8 g/kg

Vitaminer (per kg)

Vitamin A 75.000 IE
Vitamin D3 12.600 IE
Vitamin E 1.200 IE
Vitamin B1 120 mg
Vitamin B2 120 mg
Vitamin B6 80 mg
Vitamin B12 1.000 mcg
Vitamin C 3.000 mg

Kolin 2.400 mg
Folsyra 32 mg
D-Biotin 4.000 mcg

Mineraler och spårämnen 
(per kg)

Koppar 160 mg
Järn 660 mg
Zink 800 mg

Mangan 260 mg
Kobolt 2 mg 
Selen 1 mg
Jod 2 mg

Innehållsförteckning

Innehåller

Luzern, Vete, Dextros, 
Majsfröolja

Vitaminer (per kg)

Beta-Karoten 500 mg
Vitamin A 350.000 IE
Vitamin D3 35.000 IE
Vitamin E 7.200 IE
Vitamin B1 400 mg

Vitamin B2 400 mg
Vitamin B6 200 mg
Vitamin B12 3.000 mcg
Vitamin C 14.000 mg
Kolin 10.000 mg
Folsyra 80 mg 
D-Biotin 10.000 mcg

Rekommenderad giva MultiVit15 g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

100
50

Rekommenderad giva HealthBoost g/dag

 HÄST  POnnY
 600 kg 300 kg

250
125

För mer produktinformation: sid 62-65

För mer produktinformation: sid 62-65
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% eller Si / kg produkt

Smältbar Energi MJ/kg 11,3 12,3 12,3 11,5 12,1 10,1 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13,2 13 12,8 13,4 8,5 19,4 13,1 14,4 13,4 14,7 14,4 13,6 13,0 9,3 8,6 7,6 11,5 8,2 9,6 6,5 11,3 9,2 7,8 7,2

Råprotein % 11 11 11,5 12 11,5 11 10,5 14 10 16 15 15 20 17 16 13 21 11 12 11,5 11,5 20 11 11 15 12 30 20 19 20 8 22 14 9,5 30

VREp % 8,5 8 8 9 8,5 7,8 6,8 11 4,2 13 11,5 12 16 14 13 9 18,8 7,5 10 9 8,5 16,8 9 8,5 11 9 7,5 16 15 15 6 14 10 6,5 21

Rå Fett % 3 3,5 3 5,2 3,5 3 2,4 6,5 0,7 7,5 8 3,5 5,5 5 4 3,2 16 4 9 5 6 18 5 6 3,5 3 3 3 7 4,5 1 9 3 3,5 4

Växttråd % 13 12 14 19 14 15 26 24 16 15 7 10 9 9 9 16,7 0,02 10 11 10 9 7,5 9 9,5 15 12 12 9 14 18 14 12 17 13 20

Råaska % 8 7,5 8 9,5 8 12 9 10 9 7,7 7 8 8 8 8 18 7 8 8 8,5 8 8,9 10 7,3 11 24 9 7 22 10 32 8 10 34 8

Socker % 7 4 6 2,4 6 6 9 4,7 5 5 7 7 9 10 9 8 49 6 4,5 4,5 6 5 6 3 3 3 3 3 2 3 7 3 3 4 18

Stärkelse % 22 32 22 16 21 16 3,2 4,7 - 17 29 25 18 18 24 5 0,4 30 27,5 33 29 16,5 30 36 14 13 12 21 7 5 5 11 13 7 4

Lysin g 5 4,7 4,7 4,7 5 4,8 4,7 6 3,2 7,5 5,5 6,5 10 8 7 5,5 16 4,5 5,1 5 5 9,8 5 4,3 6 5 4,4 30 5,3 9,5 3,5 8 6,2 3,7 7

Metionin g 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 1,5 2,1 2,5 2,5 3,3 2,5 2,6 1,7 5 1,6 1,8 1,7 1,8 3,1 1,8 1,7 1,9 1,6 1,4 10 50 2,75 1 50 1,9 1,2 2

Kalcium % 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 1,7 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1,2 1,4 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 0,8 1,4 1,3 0,9 0,7 1,25 1,3 0,7 1,2 1,2 8 1,2

Fosfor % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,45 0,4 0,8 2,7 0,5 0,7 2,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,3

Natrium % 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,1 1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 1,5 0,7 0,05 0,2 15 0,07 0,3 1,5 0,2

Kalium % 1,2 1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 2,1 1,4 1,1 1,2 0,9 1,2 1,3 1,2 1,2 2 1,5 1,1 1 1 1 1,2 1 0,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 4 1,3 1,7 1,4 1,3

Magnesium % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,75 0,6 0,2 3,5 0,2 0,1 4 0,2 1 0,2 0,2 3,5 0,1

Vitamin A IE 10.625 10.625 12.500 12.500 17.750 108.000 - 32.000 - 22.500 12.500 15.000 18.750 25.000 25.000 30.000 25.000 15.000 15.000 15.000 16.500 15.000 23.000 15.000 350.000 - - - - 75.000 - - - 187.500 -

Vitamin D3 IE 1.870 1.870 2.200 2.200 2.725 14.400 - 3.600 - 3.225 2.100 2.200 2.825 3.000 3.000 20.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.750 2.500 3.880 2.500 35.000 - - - - 12.600 - - - 40.000 -

Vitamin E IE 170 170 200 200 400 2.878 - 600 - 500 165 300 500 300 300 1.250 100 400 400 400 440 750 750 400 7.500 24.000 5.000 - - 1.200 - - 10.000 7.500 -

Vitamin B1 mg 13 13 15 15 20 200 - 50 - 24 15 15 19 25 25 100 8 16 20 20 18 20 25 20 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamin B2 mg 13 13 15 15 20 200 - 40 - 26 15 15 19 30 30 125 8 16 20 20 18 20 25 20 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamin B6 mg 9 9 10 10 12 135 - 20 - 15 10 10 13 15 15 75 6 10 12 12 11 12 16 12 200 - 750 - 200 80 - 300 - 250 -

Vitamin B12 mcg 128 128 150 150 190 2.000 - 500 - 220 150 150 195 200 200 1.000 50 175 200 200 200 200 270 200 3.000 - - - 6.000 1.000 - - - 3.500 -

Vitamin C mg - - - - - 360 - 500 - 250 200 - - - - 4.000 100 - 500 500 - 500 - 500 14.000 14.000 4.000 14.000 - 3.000 4.000 50 5.000 5.000 4.000

Kolin mg 250 250 275 275 400 900 - 500 - 250 275 500 500 600 600 3.000 250 350 500 500 500 500 800 500 10.000 - 620 - - 2.400 - - - 10.500 -

D-Biotin mcg 213 213 250 250 395 3.600 - 500 - 550 250 250 325 700 700 3.500 - 300 300 300 330 300 500 300 10.000 - - - - 4.000 - 200.000 - 20.000 -

Beta-Karoten mg - - - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

Lecitin g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 20 6 - 40 - - -

Folsyra mg 6 6 7 7 10 68 - 15 - 13 7 10 12 15 15 50 1 8 8 8 9 8 12 8 80 - - - - 32 - - 300 225 -

Koppar mg 34 34 40 40 50 360 - 80 - 60 20 55 65 60 60 280 8 45 45 45 50 45 70 45 - - - - - 160 - 800 250 800 -

Järn mg 77 77 90 90 120 612 - 150 - 155 90 100 125 175 175 650 95 100 100 100 110 100 155 100 - - - - - 660 - - - 1.500 -

Zink mg 136 136 160 160 186 1.800 - 250 - 235 100 160 200 250 250 800 70 160 160 160 175 160 255 160 - - - - - 800 - 4.000 1.300 2.500 -

Mangan mg 68 68 80 80 113 450 - 150 - 150 80 110 133 180 180 500 55 90 90 90 100 90 140 90 - - - - - 260 - - 1.100 1.300 -

Selen mg 0,38 0,38 0,45 0,45 0,53 5 - 0,9 - 0,6 0,35 0,4 0,52 0,5 0,5 1,25 0,3 0,5 0,45 0,45 0,55 0,45 1 0,45 - 4 - - - 1 - - - 7 -

Jod mg 0,7 0,4 0,9 0,5 1 7 - 1,5 - 1,2 0,5 0,9 1,2 0,9 0,9 5 1 1 0,5 0,5 1,1 0,5 2,0 0,5 - - - - - 2 - - - 20 -

Cobalt mg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 5 - 1 - 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 - - - - 1,5 2 - - - 5 -

Jäst g - - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - 8 - 12 - - -

Ingredienser

* Ett helt Pavo SummerFit kex väger 140 g. Dela värdena på schemat med 7,2 för att få värdena per helt kex. Kelaterade spårämnen Organiskt selen Del organiskt selen Naturligt Vitamin E
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Typ av häst

Hästar I vila · · · · · · · · · · ·
Äldre hästar (18+) · · · ·
Ponnier · · · · · · ·
Ridhästar och Lantraser · · · · · ·
Nervösa och stressade hästar · · · · · · · · · ·
Kräsna hästar · · · ·
Tunna hästar / dåligt skick · · · · ·
Överviktiga hästar · · · · · ·
Fång benägna · · · · ·
Hästar I rehabillitering · · · ·
Havre intoleranta hästar · · · · · · ·
Hästar med tandproblem · · · ·
Hästar utan betesgång · · ·
Slöa hästar · · · · ·
Typ av arbete

Fritidsridning · · · · · · · · · · ·
Dressyr - grund nivå · · · · · · · ·
Dressyr - top nivå · · · · · · · ·
Distansridning · · · · · · ·
Fälttävlan · · · · · · ·
Västern - reining · · · · · · · · ·
Västern - nöjesridning · · · · ·
Maraton - körning · · · · · · ·
Banhoppning - grund nivå · · · · · · · ·
Banhoppning - top nivå · · · · · · · · ·
Galopp & Trav · · · · · · · · ·
Fölston & digivande ston · ·
Föl (<8 månader) · · · · ·
Föl (8 månader - 3 år) · ·
Inför tävling · · · ·
Hästar som får en spannmåls diet · · · · · ·
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Vad är Pavo kvalitet?

Alla ingredienser i Pavo är dopingfria. Detta innebär att 

de inte innehåller några av beståndsdelarna på listan över 

förbjudna droger eller som är kända för att ge ett positivt 

dopingsvar. 

Listan över otillåtna ämnen ändras ofta och skiljer sig 

per land. Pavo optimerar kontinuerligt sitt foder för att 

säkerställa att det uppfyller alla aktuella doping krav. 

Vill du veta vilka särskilda produkter som är tillåtna inom 

ett visst land? Kontakta Pavo på: 

info@pavo.nu eller ring 0766 - 433 788

Mat ska alltid vara av högsta kvalitet. Naturligtvis är  

detta självklart när det gäller produkter för mänsklig  

konsumtion. Vi anser dock att detsamma gäller för  

hästfoder. Det är därför alla våra produktionsprocesser, 

råvaror och produkter uppfyller ett antal kvalitets- och 

garantisäkring standarder:

Good Manufacturing Practice (GMP) är ett internationellt 

system för att garantera fodersäkerhet i varje del av  

processen.

SecureFeed är en organisation som styr säkerheten av va-

ror på uppdrag av många foderföretag. Deltagarna samar-

betar aktivt på mer än sex punkter för att kunna garantera 

säkerheten för alla deras råvaror.

Doping Fri

Kvalitet

GMP+

SecureFeed
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Pavo, svaret på alla dina foderfrågor.

Pavo bryr sig passionerat om hästars hälsa och svarar på alla dina foderfrågor 
med expertråd, hälsosamma produkter och en överlägsen service. 
För personlig rådgivning kontakta: info@pavo.nu
eller ring 0766 - 433 788

för din häst?
HUR VET DU VAD SOM

ÄR HÄLSOSAMT

mailto:info@pavo.nu
mailto:Info@pavo.nu


Kontakt: 

Pavo Head Office

Hoofdstraat 4

6598 AD Heijen

The Netherlands 

0766 - 433 788 

info@pavo.nu

www.pavo.nu

@pavofanclub

Kontaktuppgifter till din återförsäljare:

© Pavo 2016, med reservation för feltryck eller felskrivningar. 
Igen del av denna publikation får reproduceras eller publiseras 
utan Pavo´s godkännande.

www.pavo.nu

Se

mailto:info@pavo.nu

