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Pavo Fertile, is speciaal ontwikkeld om de vruchtbaarheid van de merries te ondersteunen. 

Het bevordert hengstigheid van de merrie.                                                                               

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 45,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo Health Boost, zeer krachtige ondersteuning van het immuumsysteem voor een goede 

weerstand, ondersteunt het evenwicht in de darmen en bevat snelle beschikbare energie. 

Geschikt voor senioren en paarden die energie kunnen gebruiken.                                                        

Verpakt in een emmer van 10 kg, prijs per emmer € 38,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo Nerv Control, betere controle bij schrikkerige en gestresste paarden, laat spanning 

sneller afvloeien. Toepasbaar voor sensibele en nerveuze paarden.                                                       

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 33,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo EPlus, krachtige anti-oxidanten mix die helpt afvalstoffen in de spieren te 

neutraliseren. Toepasbaar voor paarden in de dressuur, eventing, endurance en mennen, 

en die gevoelig zijn voor spierbevangenheid.                                                                                 

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 26,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo Podo Care, voor veulens van 0 tot 12 maanden. Lagere kans op OC/OCD bij 
12 maanden, ondersteunt het botmetabolisme, wetenschappelijk bewezen resultaat.                               
Verpakt in zakken van 6 kg, prijs per zak € 22,95 incl. 6% BTW  
 

Pavo Muscle Build, ondersteunt spierontwikkeling bij paarden in de opbouwfase van  hun 

training en voor sportpaarden na een periode van rust                                                                                    

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 33,95 incl. 6% BTW 

 



   
                                                                                                                                                    
                                                               
                               

 

  

 
 

  
 

 

 

  
   

  
 

  
  

               

 

Pavo MuscleCare, ondersteunt het herstel bij stijve spieren door overtraining of  

onregelmatige arbeid                                                                                                           

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 45,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo BiotinForte, ondersteunt het herstelt van broze of beschadigde hoeven. Geschikt 

voor alle paarden met slechte hoeven.                                                                                        

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 32,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo E’lyte, compenseert het verlies van lichaamszouten bij sterk zweten. Sportpaarden 

die veel zweten, met name bij endurance , mennen, dressuur, springen, draf –en rensport                                                     

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 23,95 incl. 6% BTW  

 

Pavo VitalComplete, de ideale aanvulling op ieder rantsoen dat onvoldoende vitaminen en 

mineralen bevat. Toepasbaar voor paarden die 24/7 in de weide staan, die alleen 

onderhoudsbrok of muesli krijgen of die op een graanrantsoen staan.                                     

Verpakt in een emmer van 10 kg, prijs per emmer € 21,95 incl. 6% BTW                                  

Verpakt in zakken van 20 kg, prijs per zak € 35,95 incl. 6% BTW 

 
Pavo Mobility, ondersteuning bij de behandeling van paarden met pees –en 

gewrichtsproblemen, senioren (paarden ouder dan 16 jaar),  sportpaarden, veulens met 

aanleg voor aandoening aan de gewrichten en jonge paarden die net in training zijn.                                                                                

Verpakt in zakken van 15 kg, prijs per zak € 77,95 incl. 6% BTW  

 

    

 

Pavo Multvit15, complete vitaminenaanvulling voor tijdelijke ondersteuning. Toepasbaar 

voor senioren, paarden die een beetje extra kunnen gebruiken                                          

Verpakt in zakken van 3 kg, prijs per zak € 20,95 incl. 6% BTW  

 


