Pavo Vital
Täydennä hevosesi vitamiini- ja kivennäissaanti helposti ja maittavasti

Ruokitko hevosesi vain karkearehulla? Tai saako hevosesi (600 kg) alle 1,5 kg /
ponisi (300 kg) vähemmän kuin 0,75 kg väkirehuja? Tällöin vitamiinien ja
mineraalien päivittäinen saanti jää todennäköisesti vajaaksi.
Näissä tapauksessa Pavo Vital on ratkaisu!
Ruokinnan tasapainottaja uudelle sukupolvelle
Pavo Vital toimii päivittäisen ruokinnan tasapainottajana. Pelletti sisältää kaikki
hevosesi tarvitsemat vitamiinit ja kivennäisaineet. Pavo Vital on valmistettu 100%
luonnollisista raaka-aineista eikä se sisällä mitään ylimääräisiä lisäaineita.
Pavo Vital on ainutlaatuinen. Se sisältää uusimmalla Intellibond® - tekniikalla
kerätyt ja taltioidut hivenaineet. Tämä takaa optimaalisen imeytymisen eikä tuote
rasita elimistöä siellä missä sen ei tarvitse. Yleisesti tiedetty ongelmahan on että
ravintolisien sisältämät hivenaineet kuten kupari tai sinkki, ovat hevosten mielestä
usein hieman epämiellyttävän makuisia. Tämä ongelma tulee vastaa nerityisesti
silloin kun pitoisuudet yritetään saada riittäviksi jo pienissä
syöttömäärissä. Hivenaineiden sisältämät lisäravinteet eivät useinkaan ole siis
kovinkaan maittavia.
Pavo Vitalin Intellibond®-hivenaineet vapautuvat vasta hevosen vatsassa (eivät siis
suussa). Vaikka kivennäinen sisältääkin riittävät annokset näitä hivenaineita, niillä ei
ole kielteisiä vaikutuksia makuun! Yhdistettynä timoteihin ja luserniin kivennäiset,
hivenaineet ja vitamiinit tekevät Pavo Vital -kivennäisestä erittäin herkullisen!
Valmistettu tuoreimpien tutkimustulosten mukaan
Kaikki Pavo Vitalin vitamiinit ja kivennäisaineet on koottu tieteellisen tutkimuksen
mukaisesti. Et tarvitse hevosesi ruokintaan mitään muita lisärehuja, mikä
ruokinnassa pienentääkin yliannostuksien riskin. Yhdellä ohjeiden mukaisella,
päivittäisellä Pavo Vital- annoksella optimoit hevosesi/ponisi terveyden.
Tärkeitä ominaisuuksia
Ei sisällä melassia eikä viljaa
Erittäin matala sokeri- ja
tärkkelyspitoisuus
100% luonnollinen: timoteitä ja
alfalfaa
Erittäin korkea
hivenaineiden Intellibond®
-sulavuusaste
GMO-vapaa

Soveltaminen
Suitable for:
Hevosille ja poneille jotka saavat
vähän tai ei ollenkaan väkirehuja
Hevoset ja ponit joita ruokitaan
ainoastaan korsirehulla (ruoho, heinä,
esikuivattu)
24/7 laiduntavat hevoset ja ponit

Ruokintaruokailu
Hevonen (600 kg): 100 g/pv
Poni (300 kg): 50 g/pv
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Erityisominaisuudet
Sisältö
Alfalfa

Säkki
Sanko
Säkkikoko
Täyttöpakkaus

Kalsiumkarbonaatti
Natriumkloridi
Vitamiinitasot / kg
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini
B6-vitamiini
C-Vitamiini
Pantoleenihappo
Folin
Niasiini
D-Biotiini

25.000 IE
35.000 IE
6.000 mg
400 mg
400 mg
250 mg
5.000 mg
400 mg
225 mg
1.050 mg
1.050 mg
20.000 mcg

Kestävyys
Kestävyys

12 mth

Mineraalit ja hivenaineet
Kupari
800 mg
Sinkki
2.500 mg
Mangaani
3.750 mg
Seleeni
10 mg
Jodi
30 mg
Kalsium
1,44 %
Fosfori
0,26 %
Natrium
1,55 %
Kalium
2,13 %
Magnesium
0,12 %
Kelatoidut mineraalit
Orgaaninen seleeni
Intellibond®

Ruokintaohjeet
600 kg

300 kg

100 g
50 g Per
Per day day
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8 kg
20 kg
8 kg

Ravintoaineet
Energia (DE)
Energia
Energia (ME)
Sulava
raakavalkuainen
Raakavalkuainen
Raakarasva
Raakakuitu
Raakatuhka
Sokeri
Tärkkelys

7,8 MJ/kg
0,62 EWpa
6,6 MJ/kg
6,5 %
6,5 %
2,7 %
28,4 %
16,4 %
4,5 %
0,24 %

Varastointiohjeet
Säilytettävä viileässä, valolta suojattuna.
Suljettava käytön jälkeen.

