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Nature’s Best
de dagelijke gezondheidsmuesli

Belangrijke eigenschappen:
• gegarandeerd havervrij
• zeer weinig suiker (2%) en zetmeel (16%)
• met Spelt en Timothee om kauwen te stimuleren
• extra structuur voor een goede darmwerking
• vitaminen- en mineralengehaltes gebaseerd
op de nieuwste inzichten
verpakking

15 kg

Zeer geschikt voor paarden en pony’s die:

• recreatief gereden worden
• actief zijn in de basissport
• snel nerveus zijn
• te heet worden van haver
• snel dik worden
• gevoelig zijn voor hoefbevangenheid
• net onder het zadel zijn

Pavo Nature’s Best heeft een volledig nieuw recept naar de allerlaatste
inzichten voor een gezond paard! In het nieuwe recept is het aandeel
granen verlaagd en Timothee is als nieuwe grondstof ingezet. Het is
een vezelrijke grasplant met een heerlijke kruidenachtige geur. In
vergelijking met grassoorten als Engels Raaigras heeft Timothee een
laag suikergehalte. Met name de fructanen zijn relatief laag. Door deze
aanpassingen in het recept heeft Nature’s Best meer stuctuur gekregen, goed voor een gezonde darmwerking. En het aandeel zetmeel is
verlaagd van 24% naar 16%. Het suikergehalte blijft 2%. De derde
aanpassing is dat de vitaminering is aangepast naar de laatste inzichten en gebaseerd op de gemiddelde waarden in het hedendaagse
ruwvoer. Pavo Nature’s Best is een heerlijke, gezonde, structuurrijke
muesli, speciaal ontwikkeld voor recreatie- en sportpaarden die lichte
arbeid verrichten. Het bevat Spelt, Luzerne, Timothee, Sojavlokken en
geëxtrudeerd lijnzaad voor meer glans.

• Voeradvies: 330gram per 100 kg lichaamsgewicht per

dag. Maximaal advies bij lichte arbeid: 420 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van onder andere weidegang en arbeid.
Schepinh.: 1 volle Pavo voerschep Nature’s Best bevat ±0,9 KG

SummerFit

de dagelijke vitaminen en mineralen aanvulling
Belangrijke eigenschappen:
• 1 koek = dagdosis vitamines en mineralen
• geen calorie teveel
• voor álle rassen in álle seizoenen
verpakking Zeer geschikt voor paarden en pony’s die:

5 kg

• de hele dag in de weide lopen
• om verschillende redenen weinig krachtvoer
krijgen/nodig hebben

• extra vitaminen en mineralen kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld na ziekte
Pavo SummerFit: Veel paarden en pony’s hebben weinig tot geen
krachtvoer nodig. Maar ruwvoer alleen bevat onvoldoende vitaminen
en mineralen om de dagelijkse behoefte te dekken. Pavo SummerFit is
een smakelijke koek met één dagdosis vitaminen en mineralen maar
dan zónder de energie en calorieën die in krachtvoer zitten. Dat komt
omdat 1 koek van Ca. 150 gram per dag (voor pony’s zelfs een halve
koek) voorziet in de behoefte van je paard (net zoveel vitaminen en
spoorelementen als in 2 kg krachtvoer). Daarnaast bevatten de koeken
nauwelijks eiwit. Het is de ideale aanvulling op een ruwvoerrantsoen of
bij een lage krachtvoergift.

• Voeradvies:

1 koek = dagdosis vitamines en mineralen voor een
volwassen paard
Voor pony’s rantsoen aanpassen naar circa 1/2 koek

DailyPlus
voor een tevreden paard

Belangrijke eigenschappen:
• stimuleert kauwen - tot 3 x zo veel
• verlengt de eettijd - tot 3 x zo lang
• gaat verveling tegen
• ideaal om voernijd tegen te gaan
• bevordert een gezonde spijsvertering

verpakking

15 kg

Zeer geschikt voor paarden en pony’s die:

• last hebben van maagzweren

Pavo DailyPlus: In de vrije natuur grazen paarden ongeveer 16 uur
per dag en maken zo’n 40.000 kauwbewegingen. Onze paarden op
stal kauwen veel minder. Pavo DailyPlus is uitgebalanceerd ruwvoer
(voedingswaarde gelijk aan goed hooi) dat je mengt met krachtvoer
om kauwen en de speekselproductie van je paard te stimuleren. Veel
kauwen gaat verveling tegen en een gezonde speekselproductie is
goed voor een gezond spijsverteringsstelsel.
Pavo DailyPlus is hét recept voor een tevreden paard.
Pavo DailyPlus is verbeterd! Het nóg rijker aan structuur. Het aandeel
fijne delen is verlaagd en het aandeel stengel is verhoogd. De grondstoffen worden nog strenger geselecteerd op meer stengel en minder
blad. Daarmee is de structuurwaarde verhoogd en kauwt je paard nog
meer.

• Voeradvies: Meng 300-500 gram door elke krachtvoer

maaltijd en geef dat aan uw paard. Voor optimale voeropname,
het mengsel van DailyPlus met krachtvoer iets bevochtigen met
water. Maximale voergift is 1500 gram per 100 kg lichaamsgewicht (net als hooi). Schepinhoud 1 volle Pavo voerschep
Dailyplus bevat circa 0,2 KG.

Care4Life

structuurrijke blend met kruiden voor
een gezond paard in balans
Belangrijke eigenschappen:

• met 11 verschillende kruiden
• met collageen, pre- en probiotica
• granenvrij en melassevrij
Zeer geschikt voor paarden en pony’s die:

verpakking

15 kg

• de neiging hebben tot overgewicht
• slecht met suiker overweg kunnen
• herstellend na ziekte of vlak na een verhuizing
• aanleg hebben voor spierbevangenheid
• stressgevoelige zijn of paarden met maagzweren

Pavo Care4Life bevat alles wat we vanuit voedingsoogpunt kunnen
bedenken om je paard te ondersteunen bij zijn gezondheid. Dit bijzondere voer bestaat onder andere uit vezelrijke grondstoffen, omega3en 6vetzuren, pre- en probiotica, gisten, 11 verschillende kruiden
(4,5%)* en vitaminen en mineralen in organische vorm. Deze stoffen
spelen een rol bij de zuivering van het lichaam waardoor afvalstoffen
goed worden afgevoerd. Zeer bijzonder is de toevoeging van collageen
(1%), ter ondersteuning van gezond kraakbeen.
Probiotica is toegevoegd als levensvatbare gist cultuur Yea-Sacc van
Alltech in 2 gram per kg. De prebiotica in Care4Life is Biergist in 0,5
gram per kg en Inuline afkomstig uit Cichoreipulp in 3 gram per kg.
Maar net zo belangrijk als wat er wel inzit, is wat er niet inzit! Pavo Care4Life bevat geen stoffen die het systeem onnodig belasten. Het heeft
een suiker-zetmeelgehalte van slechts 9%!! Het bevat geen granen of
graanbijproducten, is melassevrij en havervrij.
*Het kruidencomplex bevat 11 kruiden waaronder Echinacea en Calendula. Bijzonderheden over alle kruiden vind je op www.pavocare4life.
net Pavo Care4Life past in het rantsoen van ieder paard!

• Voeradvies: 170 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
Dit is ongeveer 1 KG per dag voor een gemiddeld warmbloedpaard. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van onder
andere weidegang en arbeid.
Schepinh.: 1 volle Pavo voerschep Care4Life bevat ± 0,6 KG.

SpeediBeet
snel wekende bietenpulp vlokken

Belangrijke eigenschappen:
• gezonde ruwvoervezels met prebiotisch effect
• ondersteunt goede darmwerking

• zeer laag suiker, geen melasse

Past in rantsoenen van paarden met:

verpakking

15 kg

• hoefbevangenheid, EMS, insulineresistentie
• gewenst lager fructaangehalte dan hooi/gras
• achterstand in conditie
• senioren met slecht gebit
• gewenst gedeeltelijke ruwvoervervanger
• sportpaarden – slow release energie en vocht
voorraad in de darmen

• moeilijke eters - smakelijk
Pavo SpeediBeet is een hoogwaardig ruwvoer dat de darmgezondheid
ondersteunt. Het is gemaakt van ontsuikerde bietenpulp vlokken en
bevat geen enkele toevoeging dus ook geen melasse. De vlokken worden bewerkt via een gepatenteerd verhittingsproces. Hierdoor kan het
product snel – 10 minuten - geweekt worden, in warm én koud water.
Lekker, handig en gezond voor álle paarden. Pavo SpeediBeet bevat
geen zetmeel en heeft een suikergehalte van slechts 5%. Dit maakt
het een ideaal voer voor paarden met een verhoogd risico op hoefbevangenheid. Pavo SpeediBeet bevat veel pectine, een oplosbare vezel
die nog beter verteerbaar is dan de vezels in ruwvoer. Hierdoor is deze
bietenpulp een fantastische bron van langzaam vrijkomende energie en
perfect geschikt voor wedstrijdpaarden. Pectine heeft een prebiotische
werking wat betekent dat de vezels de groei van gezonde bacteriën in
de darmen ondersteunen. Dit is zeer belangrijk voor goed functionerende darmen. Pavo SpeediBeet valt onder de categorie ruwvoer en
bevat geen toegevoegde vitaminen en mineralen. Voer je alleen Pavo
SpeediBeet naast je overige ruwvoer, dan is aanvulling van vitaminen
en mineralen, bijvoorbeeld met Pavo SummerFit koeken aan te raden.
Let op: Pavo SpeediBeet kun je alleen in geweekte vorm voeren. Zorg
dus dat je het veilig bewaart en dat uitbrekende paarden er niet bij
kunnen.

• Voeradvies: als gezonde aanvulling: 50 gram per 100 kg

lichaamsgewicht per dag. Maximaal voeradvies als onderdeel
van het ruwvoer: 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.Ter bereiding, 1 deel SpeediBeet mengen met 3 delen water. Hierna goed mengen en minimaal 10 minuten laten staan.
Het product is dan klaar om te voeren. Schepinhoud: 1 volle
Pavo voerschep SpeediBeet bevat circa 0,7 KG.

SportsFit

sportmuesli voor elke discipline
Belangrijke eigenschappen:

• hoge vitaminering (maar liefst 400 mg Vit E
per kg voer!!)

• magnesium (belangrijk om paarden controleerbaar en ontspannen te houden)

• met sojabonen vlokken voor een uitstekende
eiwitkwaliteit
verpakking Zeer geschikt voor:

15 kg

• duurdisciplines als dressuur, eventing, mennen
en endurance op basisniveau

• paarden die kracht nodig hebben en toch
beheersbaar moeten blijven
Pavo SportsFit: Deze non-heating sportmuesli is bedoeld voor paarden
die kracht nodig hebben maar die wel beheersbaar moeten blijven.
De ideale energiebron voor een sportpaard is een combinatie van
zetmeel en oliën. Zetmeel als snelle energie voor extra ‘power’ waarbij
vitamine E gecombineerd met selenium zorgt voor snelle afvoer van
melkzuren. Olie als schone energiebron die geen afvalstoffen zoals
melkzuren oplevert. Olie als efficiënte energiebron voor het langer volhouden van de prestatie. De energie in SportsFit is afkomstig uit zetmeel en een mengsel van sojaolie en lijnzaadolie waardoor het rijk is
aan plantaardige omega 3- en 6-vetzuren. Dit zijn essentiele vetzuren.
Omega 3- en 6-vetzuren zijn als energiebron uitermate geschikt voor
langdurige en zware arbeid. Uit onderzoek blijkt dat omega3- en 6vetzuren bijdragen aan een prachtige vacht. En omega 3 bevordert het
(natuurlijk) afweersysteem van de lichaamscellen. Getoaste sojabonen
hebben een hoog gehalte aan lysine, methionine en threonine, dit zijn
essentiële aminozuren en de bouwstenen van eiwitten.
Eiwitten zijn belangrijk voor de opbouw en behoud van een goede conditie van de spieren.

• Voeradvies: bij middelzware arbeid: 450 gram per 100 kg

lichaamsgewicht per dag. Maximaal advies bij zware arbeid
Maximale hoeveelheid: 600 gram per 100 kg lichaamsgewicht
per dag. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van onder
andere weidegang en arbeid. Schepinhoud: 1 volle Pavo voerschep SportsFit bevat circa 0,7 KG.

TopSport

de nieuwe muesli topping voor sportpaarden
Belangrijke eigenschappen:

• zeer hoog aandeel essentiële aminozuren
• ter ondersteuning van spieropbouw en
spierverzorging

• voor een fantastisch uitziend paard met
volop vermogen
verpakking

15 kg

Zeer geschikt voor:

• alle (top)sportpaarden vanaf klasse M
• paarden die niet in de wei komen en
matig ruwvoer krijgen

Pavo TopSport: Gebaseerd op onderzoek, ontwikkeld met de beste
dierenartsen en door topsporters getest! Pavo TopSport is de mueslitopping voor hard werkende sportpaarden.
Balanceer je rantsoen uit met maar liefst 20% goed verteerbare eiwitten voor maximale spierondersteuning en 18% olie/vet voor energie en
maximaal vermogen. En natuurlijk met de juiste vitaminen en mineralen voor jouw atleet.
Resultaat volgens de testers: “Mijn paarden zien er fantastisch uit,
hebben volop vermogen en zeer goede spierontwikkeling.“
Let op: dit product is alleen geschikt voor paarden die écht hard
werken, en voor paarden die niet op de wei komen en matig ruwvoer krijgen. Voor individueel advies afgestemd op jouw eigen
(ruwvoer)situatie kun je contact opnemen met Pavo VoerAdvies

• Voeradvies: de voergift dient af te hangen van de ruw-

voer kwaliteit en het prestatieniveau van het paard. Normaal
als aanvulling op ruwvoer en krachtvoer : 170 gram / 100 kg
lichaamsgewicht. Maximaal als aanvulling naast ruwvoer en
krachtvoer: 250 gram / 100 kg lichaamsgewicht. Vervang 1 kg
van je huidige krachtvoer voor 1 kg Pavo Topsport. Schepinhoud: 1 volle Pavo voerschep TopSport bevat circa. 1 kg.

18Plus

muesli voor een fitte senior
Belangrijke eigenschappen:
• boordevol goed verteerbare vezels ter compensatie van verminderde spijsvertering
• met essentiële aminozuren voor conditiebehoud
• aangepast suiker/zetmeel gehalte voor
oudere paarden
• extra omega 3- en 6-vetzuren
• aangepaste calcium-fosforverhouding
• anti-oxidanten ter ondersteuning van
verpakking
de weerstand
15 kg • extra vitaminen en mineralen
• kleine brokjes die gemakkelijk uit elkaar vallen
voor paarden met gebitsproblemen
• kan droog én nat gevoerd worden
Speciaal geschikt voor:

• actieve 18+ paarden
• paarden met ziekte van Cushing / PPID
• paarden met een conditieachterstand
• magere paarden
Pavo 18Plus: Vanaf een leeftijd van ongeveer 18 jaar verandert het
lichaam van een paard. De spijsvertering wordt minder efficiënt,
voedingsstoffen worden minder gemakkelijk verteerd en opgenomen.
Daar merk je eerst niets van, veel paarden kunnen nog prima werken
op hogere leeftijd. Maar ook de behoefte van je paard wordt anders.
Zo heeft het lichaam meer proteïnen nodig om de spieren in conditie
te houden en kan het steeds minder goed suikers verwerken. Op het
moment dat je een verandering waarneemt aan de buitenkant, is dat
proces al vergevorderd. Begin dus op tijd met de juiste voeding! Want
dát je paard ouder wordt kun je niet voorkomen, maar hoé hij ouder
wordt bepaal je zelf. Met Pavo 18Plus verzorg je het ouder wordende
paard met alles wat het lichaam vraagt zonder het systeem onnodig
te belasten. Deze stofvrije muesli helpt jouw senior om vitaal en fit
te blijven. En wanneer er op latere leeftijd gebitsproblemen ontstaan
is Pavo 18Plus in combinatie met Pavo SpeediBeet het complete voer
voor de dagelijkse verzorging.

• Voeradvies: per dag: 330 gram per 100 kg lichaamsge-

wicht per dag. Maximaal advies: 830 gram per 100 kg
lichaamsgewicht per dag. De benodigde hoeveelheid afhankelijk van onder andere weidegang en arbeid. Indien u het
product nat wenst te voeren: 1 op 1 mengen met water.
Schepinhoud: 1 volle Pavo voerschep 18Plus bevat ±0,9 KG.

SlobberMash
de heerlijke warme traktatie

Belangrijke eigenschappen:
• volwaardig krachtvoer, rijk gevitamineerd
• met hoog aandeel zuiver lijnzaad en
extra vitamine C
• veel zemelen voor een stabiele vertering en
minder kans op koliek
• versnelt herstel na zware prestatie of ziekte
• helpt om sneller te verharen en geeft je paard
verpakking
een prachtige gezonde glans
15 kg • eenvoudig te bereiden met warm water en
direct klaar
Aanbeveling bij de volgende situaties:

• senioren met gebitsproblemen
• paarden met een achterstand in conditie
• paarden die moeten herstellen na inspanning
of ziekte

• als een gezonde en heerlijke verwen maaltijd
• moeilijke eters, bijvoorbeeld op concours
Pavo SlobberMash: is een compleet krachtvoer dat je eenvoudig
en snel met warm water klaarmaakt. Door het hoge aandeel zuiver
lijnzaad krijgt je paard een schitterende glans. Het ondersteunt een
goede darmwerking en gezonde vertering waardoor de kans op koliek
afneemt.

• Voeradvies: 200 gram per 100 KG lichaamsgewicht per

dag. Ter bereiding, 1 deel slobber mengen met 2 delen heet
water. Hierna goed mengen en af laten koelen tot een handwarme temperatuur. Het product is dan klaar om te voeren.
Schepinh.: 1 volle Pavo voerschep SlobberMash bevat ±0,6 KG

