
Silvia Balestracci 

Detta är vad våra kunder tycker om 
Pavo Care4Life

Anouska Fortuin

Jag fi ck en provpåse av min foderleveran-
tör. Den har jag blandat ner i min musli. 
Kinkig att fodra, känslig för foderbyten, 
socker och stärkelse. Hittills inga problem 
Jag är nyfi ken på om han nu helt går över 
till C4L.

Cindy Kocken 

Mina hästar tyckte det var supergott från 
första dagen. Jag ger  det tillsammans 
med pellets men jag ger pellets först  och 
då står de och väntar på att  något mer 
ska komma…..
Testpåsen är nästan tom nu,  så jag hoppas 
att produkten ska fi nnas  att köpa  så fort 
som möjligt!

Annemiek Koole-Oeldrich  

Mitt sto äter det väldigt långsamt……
hon börjar med sitt hö och sen äter hon 
resterande foder, men det är inget problem 
– hon äter alltid upp allting  lugnt och 
stilla.

Rianne Jansen 

Ja – min häst bara älskar 
fodret

Yolanda Janssen 

Mitt sto får det tillsammans med sitt 
foderkoncentrat. De första två dagar åt hon 
det misstänksamt …nu är det inga problem 
och hon tycker det är mycket gott. Först 
trodde jag att det var ett musli – men 
tack för att du förklarade att det är en 
ört-blandning och inte musli. Jag hoppas 
att detta  ska framgå  tydligt på förpack-
ningen så kunderna ser ….

Jag har nu fodrat min treåriga valack i 
två veckor med detta foder (tillsammans 
med hösilage av  bra kvalitet) . Först 
gången han fi ck det så spottade han ut 
det, men när han väl smakade på det så 
var han såld. Han älskar det ! Det ser 
gott ut och det luktar härligt. Övriga 
personer i stallet tycker också att det ser 
gott ut och luktar härligt. Det verkar som 
om min häst  kliar sig mindre nu. Han har 
lagom med energi och är avslappnad. Så…..
han mår bra av det. Jag kommer absolut 
att fortsätta att fodra med det , beroende 
på vilket pris det blir;-)

Ilonka de Wit-Damhoff

Jag provar det -  eller snarare min häst 
gör det. Hon är helt galen i det och tuggar 
det väldigt noga. Detta är ett plus för hon 
får normalt inte så mycket koncentrerat 
foder.

Vi bad hästägare att prova Pavo Care4Life på sina 
hästar, detta blev deras svar.

www.pavocare4life.net

Vem kan hjälpa mig med mina  
frågor om hästfoder? Experterna 
på Pavo GroomingTeam© besvarar
alla dina frågor.
Pavo kundservice: 0766-43 37 88
E-post: info@pavo.nu

Pavo Care4Life
More information
www.pavocare4life.net
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Om du bryr dig om 
din hästs hälsa

Utgåva nr 02/2012

Pavo Care4Life

Örter kan stimulera matsmältnings-
systemet, avgifta kroppen och 
aktivera blodcirkulationen.
Äter din häst örter?

Mer information på sidan 5.

Örternas kraft

Frisk och pigg med en daglig  portion örter
• Med 11 olika örter
• Med kollagen, pre- och probiotika
• Fritt från gluten och melass

www.pavo.netwww.pavo.net
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Om du bryr dig om din hästs hälsa
För länge sedan betade hästar hela dagen på stäpperna, på jakt efter gräs och 
örter. Dessa levnadsförhållanden kan fortfarande ses på matspjälkningsapparaten:  
en liten mage och en kraftigt utvecklad tjocktarm. Samtidigt får hästar mycket kon-
centrerat kraftfoder, relativt lite hö och vi gör allt vi kan att hålla örter borta från 
ängen… vilket i själva verket är onaturligt. Och därför utvecklades Pavo Care4Life!

• Med 11 olika örter
• Struktur
• Mycket hög halt vitaminer och mineraler och extra C-vitamin
• Linolja
• Probiotika, prebiotika och jästextrakt
• Omega 3- och 6-fettsyror
• Antioxidanter
• Kollagen
• Organiskt bundna spårelement
• Häst utsida/med bokstäver kring
• Fri från havre
• Stärkelse- + sockerhalt endast 9 %
• Glutenfri* och melassfri
• Innehåller inte spannmål/spannmålsbiprodukter

Frisk och pigg med en daglig 
portion örter
Pavo Care4Life innehåller allt som vi ur en näringssynpunkt kan komma på för att stödja 
din hästs hälsa. Detta fantastiska foder består av fiberrika/strukturrika naturliga grun-
dämnen, ingredienser av allra högsta kvalitet som viktiga aminosyror, omega 3- och 
6-fettsyror, pre- och probiotika, jäst, ett unikt örtkomplex med bland annat echinacea 
och calendula, samt vitaminer och mineraler i organisk form. Dessa ämnen spelar en 
roll vid reningen av kroppen genom lever och njurar och vid hela blodcirkulationen så 
att avfallsämnen förs bort ordentligt. Mycket speciellt är tillsatsen av kollagen, för friskt 
brosk. 

Men lika viktigt som vad som finns i fodret, är vad som inte finns i det! Pavo Care4Life 
innehåller inga ämnen som belastar systemet i onödan. Det har en socker-/stärkelsehalt 
på 9 %! Det innehåller inte spannmål eller spannmålsbiprodukter och är fritt från me-
lass, gluten och havre. Med Care4Life: en vital häst i balans.

Varje dag strömmar 700 liter blod 
genom njurarna, som renas där. Därav 
kissas 20 liter ut.

När vi tänker på hud och motstånds-
kraft, tänker vi oftast på hästens 
utsida. Men visste du att hästens 
insida har många gånger mer hud 
än utsidan? Lungor och tarmvägg är 
egentligen också hud.
Hos människan har den totala tarm-
väggen en yta som motsvarar en 
fotbollsplan, så jämfört är den riktiga 
huden i förhållande mycket liten.

Vid överbelastade utsöndringsorgan 
förs avfallsämnen ut via nödutgån-
garna. Detta är hovarna, huden och 
slemhinnorna. Problem inom dessa 
områden visar ofta på en lever och/
eller njurar som inte fungerar som de 
ska.
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*Care4Life produceras på en fabrik där även spannmål hanteras

www.pavo.net

Örtblandning i Pavo Care4Life
Örtblandningen är särskilt utvecklad för Pavo av en tysk örtspecialist. På vår anmodan 
har han sammanställt en blandning som påverkar följande system i hästens kropp.

Andning: lungor och luftrör
Insulinproduktion: bukspottkörtel   
Avgiftning/bortf  rande av avfallsämnen: lever och njurar
Sund nedbrytning:  mage och tarm (men även 

lever och bukspottkörtel)
Immunsystem: här särskilt tarmarnas kvot

Kort sagt kan man säga att örterna renar kroppen och får den i balans igen

Mejram, salvia och rosmarin 
tillhör familjen kransblommiga växter. De fungerar som naturligt antibiotika, stimulerar 
matsmältningsorganen och hjälper kroppen vid avgiftning och bortförandet av avfalls-
ämnen från matsmältningen. 

Röd rudbeckia (Echinacea)
Echinacea har en inflammationsbromsande effekt, förstärker immunsystemet och mins-
kar infektioner. Den hjälper till att avsyra kroppen och är en stor hjälp vid motverkningen 
av allergiska reaktioner.

Brännässla (Urtica dioica)
Brännässlan, som kan irritera huden på utsidan, har vid invärtes användning en mycket 
positiv effekt på hudens ämnesomsättning, som blir mindre känslig för allergiska reak-
tioner. Denna växt stödjer produktionen av blodceller, stimulerar njurarna och verkar 
vätskedrivande. Med dessa avgiftande och blodrenande egenskaper är brännässlan ett 
viktigt medel för att sänka en förhöjd blodsockernivå. 

Ringblomma (Calendula officinalis)
Ringblomman, eller Calendula, har inte bara en vårdande och läkande effekt utvärtes, 
utan även invärtes, magens och tarmarnas slemhinnor.

Fänkål (Foeniculum vulgare)
Fänkålsfrön har en lugnande effekt på slemhinnorna i magen, tarmarna och luftvägar-
na. Fänkål hjälper till att minska jäsningsproblem i tarmen (kolik).

Blandningen innehåller dessutom korianderblad, persilja, gråbo och maskros.
Mer information om örtblandningen finns på www.pavocare4life.net

Innehåller Care4Life tillräckligt med örter för att 
 verkligen göra skillnad?
Pavo Care4Life innehåller 46 gram torkade örter per kilo 
Care4Life. För att få 46 gram torkad blandning går det åt 
ett halvt kilo färska växter (460 gram). Detta är en hälso-
sam underhållsdos som faktiskt gör skillnad, men inte är 
så stark att den har en medicinsk effekt. 

Kan man fodra med dessa örter hela året?
Pavo Care4Life kan du fodra med hela året. Fodret 
medför ingen fara för hästens hälsa.  Men håll dig till den 
rekommenderade mängden på 1 kg per dag för en häst 
och 600 g för en ponny.

www.pavo.net
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Pavo Care4Life passar alla 
hästars dagsranson

Care4Life är särskilt avsett f  r hästar
…med en tendens till övervikt
… som inte klarar socker så bra på grund av till exempel EMS, 

 insulinresistens eller fång
…som precis har flyttat
…som återhämtar sig från sjukdom
…med anlag för korsförlamning
…med allergier, till exempel glutenintolerans
…som behöver lite extra stöd för att kunna använda lederna

Pavo Care4Life passar alla hästar, som komplett foder för hästar som rids för 
 rekreation eller inte alls eller som tillskott i sporthästars ranson.

Organiskt bundna spårelement

Organiskt selen

15 kg

Foderrekommendation med ett komplett råfoder 170 g per 100 kg kroppsvikt per 
dag. För en ”normal” varmblodshäst innebär detta ungefär 1 kg per dag och för en 
ponny ungefär 600 gram per dag. 

Pavo Care4Life har mycket volym, en normal fodergiva innehåller ungefär 700 
gram. Du kan ge det för sig eller blanda det i ditt vanliga kraftfoder. Det är även 
möjligt att blanda det med Pavo DailyPlus. Om hästen äter snabbt eller glupskt, 
rekommenderas att blöta Care4Life med vatten.
Vid en lägre dos, rekommenderar vi att ge kompletterande mineraler som Pavo 
VitalComplete eller en Pavo SummerFit-kaka.  

Då sockerhalten är så låg och fodret innehåller ovanliga ingredienser, måste många 
hästar vänja sig vid smaken. I sådana fall ökar du successivt mängden till 1 kg per 
dag under 4 dagar.

Foderrekommendation

3 kg

www.pavo.net
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www.pavo.net
Inga av ingredienserna och örterna i Care4Life finns på FEIs dopningslista (november 2012).

NYHET

INNEHÅLLER / KG
MJ / kg 11,5

VREp 10,5 %
Råprotein 13,5 %
Rå Fett  6,3 %
Växttråd 24,0 %
Socker + Stärkelse 9,4 %
Kalcium  1,30 %
Fosfor 0,40 %
Magnesium 0,60 %
Natrium 1,00 %
Kalium 1,00 %
Vitamin A 36.000 IE
Vitamin D3 3.600 IE
Vitamin E  600 mg
Vitamin B1 50 mg
Vitamin B2 40 mg
Vitamin B6 20 mg
Vitamin B12 500 mcg
Vitamin C 500 mg
D-Biotine 500 mcg
Koppar 40 mg
Järn 250 mg
Zink 240 mg
Mangan 150 mg
Selen 0,9 mg
Jod 1,5 mg

Extra: 
Med 11 olika örter 4,6 %
Kollagen 10 g
Probiotika (inuline)
Prébiotika (Yea-Sacc)
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En häst producerar 60 till 70 liter saliv 
under en dag! Detta kan du stimulera 
med örter och mycket fibrer i fodret.

Vid användningen av örter som verkar 
avgiftande, renande eller reglerande är 
det vanligt att en häst dricker mer samt 
kissar och svettas mer. Detta är hälso-
samt då genomspolningen hjälper till 
att föra bort avfallsämnen.

Hästar (och människor) behöver inte 
något ”krubb”, utan näringsämnen. 
Vår föda innehåller för ofta endast 
proteiner, fetter och kolhydrater och 
alldeles för lite ”näringsämnen”, som 
håller hela kroppen i balans.

Vad är skillnaden jämfört 
med en müsli?
Pavo Care4Life är inte en müsli, då det inte innehåller spannmål. Det är en struktur-
rik örtblandning med vitaminer och mineraler. Det doftar av örter och lite äpple, har 
en grov struktur tack vare blålusern och är synligt varierad i sammansättningen. Du 
kan utan problem känna igen de separata ingredienserna, som sojabönor, örter och 
blålusern.  Det innehåller även morotsbitar, krossade ärtor, bitar gjorda av extruderat 
linfrö.

Socker + stärkelse 
i Care4Life

Pavo Care4Life har en socker- + stärkelsehalt 
på endast 9 %. Detta är viktigt för hästar med 
övervikt, fång, insulinresistens, EMS (Equine 
Metabolic Syndrome), korsförlamning, Cus-
hings syndrom eller PSSM (Polysaccaride Sto-
rage Myopathy, en kronisk form av fång)
Vid alla dessa problem spelar för mycket lätts-
mälta kolhydrater en roll.  Det är viktigt att 
ge dessa hästar en ranson som innehåller lite 
socker och stärkelse. Framför allt måste man 
även begränsa sockerupptagningen via råfo-
der hos dessa hästar (tänk på färskt gräs, hö 
och (förtorkat) ensilagefoder) 
Care4Life är melassfritt och inte heller torr-
fodret innehåller melass.

GLUTEN  
 FREE

GLUTEN  
 FREE

Vad är pre- och probiotika
Prebiotica är osmältbara ämnen som når tjocktarmen i oförändrat 
skick. Där stimulerar de selektivt (goda) bakteriers tillväxt och ak-
tivitet. Detta är viktigt för en god tarmfunktion.  Prebiotikan i Pavo 
Care4Life är inulin, från cikoriaväxtens rot. 
Probiotikan Yea-sacc är en levande jästsvamp som har en vetenskapligt be-
visad effekt på tarmfunktionen. Den befrämjar tillväxten av bra tarmbakterier, 
vilket är mycket viktigt för en sund matsmältning.

GLUTEN  
 FREE

Skillnaden mellan kollagen och glukosamin 
Glukosamin är ett hjälpämne som omsätts till en byggsten för att 
producera brosk och ledvätska i ledbanden. Kollagen är bindvävens 
huvudbeståndsdel i brosket. Båda stödjer friska leder på olika sätt. 
Kollagen påverkar leden mer direkt då det inte längre behöver omsät-
tas av kroppen. 

Vilken effekt kan du förvänta dig av kollagen i Care4Life? 
Kollagen stöder de mjuka delarna som ledernas brosk. Pavo Care4Li-
fe är alltså avsett att vara ett stöd, inte ett medikament eller en kur. 
Det innehåller 10 gram per kg foder (per dagsranson). Att jämföra 
med:  Pavo Mobility innehåller 12,5 gram per 100 gram tillskott (per 
dagsranson).

GLUTEN  
 FREE

GLUTEN  
 FREE

Inga spannmål
Pavo Care4Life innehåller inte spannmål. Därför passar det bra i 
ransonen för hästar som är känsliga för gluten. Gluten är ett protein 
som finns i spannmål, framför allt vete, råg, korn och spält. Den 
tillsatta pre- och probiotikan stödjer tarmarnas återställning, vilket 
kan ha en positiv effekt på hästar med glutenintolerans. 

GLUTEN  
 FREE

På maskrosens blad kan du se om det 
är en frisk växt eller inte. På gödslad 
mark växer maskrosen alldeles för 
fort och bladen har inga tydliga taggar 
utan rundade hörn. Dessa växter har 
knappast några läkande egenskaper.
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