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HÖVELER: HET COMPLETE VOERPROGRAMMA 

Höveler is de eerste paardenvoerfabrikant van Duitsland en bestaat al sinds 1905! Höveler paardenvoer waar kwaliteit, ervaring en traditie hoog in het 
vaandel staan. Bereid uit de beste grondstoffen. Voorloper van innovatieve voederconcepten.  

Höveler biedt voor ieder paard de juiste voeding. We hebben een groot assortiment krachtvoer, maar ook aanvullende vitaminen en mineralen. 
Zo hebben we producten voor de basisverzorging, fokkerij, sport, recreatie en speciale behoeften. Er is zelfs 
een geheel graan- en melassevrije lijn voor paarden met bijvoorbeeld stofwisselingsproblemen, de 
PURITAN lijn. 
Ons assortiment wordt aangevuld met de supplementen van Equinova en de kruiden van Höveler Herbs. 
Met de Höveler Western producten kunnen we ook volledig in de behoefte voorzien van 
westernpaarden. 

We kunnen uw paard ondersteunen bij onder andere ademhalingsproblemen, allergieën, 
gewrichtsproblemen, hoefbevangenheid, stofwisselingsproblemen, spijsverteringsproblemen en 
gebitsproblemen. Kortom voor ieder paard een geschikte oplossing! 
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EEFF  PPffeerrddeeMMüüssllii  
De EF PferdeMüsli is een basis muesli en een volwaardig 
alternatief voor voer met haver. Het bestaat met name uit 
graanvlokken, waarvan het zetmeel snel en volledig in de dunne 
darm van het paard verteert. Daarom zorgt de muesli ervoor dat 
het gevaar van koliek en verkeerde gistingen in de dikke darm 
duidelijk worden verminderd. 

Het melasse aandeel in de EF PferdeMüsli zorgt ervoor dat 
gezond voer tegelijkertijd ook nog lekker kan zijn! 

 HHaavveerrvvrriijj  

  BBaassiiss  MMüüssllii  
>> 7700%%  GGrraaaannvvllookkkkeenn
MMeett  bbiieerrggiisstt

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        770000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram EF PferdeMüsli 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstevlokken, tarwevlokken, luzerne, tarwezemelen, maïs gepopt, 
melasse, gerst, suikerbietensnippers, biergist 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit  11,0 %
Ruw vet  3,0 %
Ruwe vezels    5,0 % 
Ruwe as   6,0 % 
Calcium   1,1 % 
Fosfor   0,4 % 
Natrium   0,3 % 
Magnesium    0,1 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,2 MJ/kg OS 
13,9 MJ/kg TS 

 VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
78 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  22.200 i.E. 
Vitamine D3  2.200 i.E. 
Vitamine E    300 mg 
Vitamine B1  4,0 mg 
Vitamine B2  5,0 mg 
Vitamine B6  4,5 mg 
Vitamine B12     40 mcg 
Pantotheenzuur   9,0 mg 
Niacine      20 mg 
Foliumzuur       2,5 mg 
Vitamine C       50 mg 
Biotine     500 mcg 

Cholinechloride    150 mg 
Zink    71 mg 
Mangaan   50 mg 
Ijzer   125 mg 
Koper   15 mg 
Kobalt  1,0 mg 
Jodium    0,7 mg 
Seleen    0,3 mg 

Zetmeelgehalte   48,2 %

Suikergehalte   4,2 %
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VVoollllkkoorrnn--DD--MMiixx 

 LLaaggee  hhooeevveeeellhheeiidd  aaaann  bbrrookkkkeenn  

>> 9900%%  tthheerrmmiisscchh  bbeehhaannddeelldd  ggrraaaann

 KKoolliieekk  vveerrmmiinnddeerriinngg  

 OOppggrrooeeiieennddee  ppaaaarrddeenn  

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        770000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 750 gram Vollkorn-D-Mix 

Vollkorn-D-Mix is een energierijke volkoren muesli, die wordt 
gekenmerkt door zijn hoge aandeel aan verteringsbevorderende 
componenten. De ontsloten granen zorgen voor de 
energietoevoer, deze zijn aangevuld met waardevolle melasse, 
biergist en mineraalstoffen. Vollkorn-D-Mix kan in het bijzonder 
worden ingezet naast stoppend ruwvoer (hooi/stro, graskuil) om 
het risico op koliek verminderen. 

 Het hoge energiegehalte geeft niet alleen middelmatig tot 
zwaar werkende paarden de nodige power, het houdt ook de 
oudere en moeilijk etende paarden in goede conditie. 
Bovendien wordt de natuurlijke dikke darmflora via de 
toevoeging van biergist - die rijk is aan vitamine B - gestabiliseerd 
en ondersteund. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstvlokken, maïsvlokken, haver (geroosterd), tarwe (gepoft), tarwevlokken, 
melasse, biergist 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit     10,5 % 
Ruw vet         3,5 %
Ruwe vezels  5,0 %
Ruwe as   4,5 % 
Calcium   0,6 % 
Fosfor   0,4 % 
Natrium   0,2 % 
Magnesium   0,1 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,5 MJ/kg OS 
14,2 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
81 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.000 i.E. 
Vitamine E    300 mg 
Vitamine B1  4,0 mg 
Vitamine B2  5,4 mg 
Vitamine B6  4,5 mg 
Vitamine B12     40 mcg 
Pantotheenzuur   9,0 mg 
Niacine      20 mg 
Foliumzuur       2,5 mg 
Vitamine C       50 mg 
Biotine     500 mcg 

Cholinechloride   150 mg 
Zink    71 mg 
Mangaan   50 mg 
Ijzer   125 mg 
Koper   15 mg 
Kobalt  1,0 mg 
Jodium    75 mg 
Seleen    0,3 mg 

Zetmeelgehalte   51 %

Suikergehalte   3,6 %

EEFF  PPffeerrddeeMMüüssllii  
De EF PferdeMüsli is een basis muesli en een volwaardig 
alternatief voor voer met haver. Het bestaat met name uit 
graanvlokken, waarvan het zetmeel snel en volledig in de dunne 
darm van het paard verteert. Daarom zorgt de muesli ervoor dat 
het gevaar van koliek en verkeerde gistingen in de dikke darm 
duidelijk worden verminderd. 

Het melasse aandeel in de EF PferdeMüsli zorgt ervoor dat 
gezond voer tegelijkertijd ook nog lekker kan zijn! 

 HHaavveerrvvrriijj  

  BBaassiiss  MMüüssllii  
>> 7700%%  GGrraaaannvvllookkkkeenn
MMeett  bbiieerrggiisstt

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        770000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram EF PferdeMüsli 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstevlokken, tarwevlokken, luzerne, tarwezemelen, maïs gepopt, 
melasse, gerst, suikerbietensnippers, biergist 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit  11,0 %
Ruw vet  3,0 %
Ruwe vezels    5,0 % 
Ruwe as   6,0 % 
Calcium   1,1 % 
Fosfor   0,4 % 
Natrium   0,3 % 
Magnesium    0,1 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,2 MJ/kg OS 
13,9 MJ/kg TS 

 VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
78 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  22.200 i.E. 
Vitamine D3  2.200 i.E. 
Vitamine E    300 mg 
Vitamine B1  4,0 mg 
Vitamine B2  5,0 mg 
Vitamine B6  4,5 mg 
Vitamine B12     40 mcg 
Pantotheenzuur   9,0 mg 
Niacine      20 mg 
Foliumzuur       2,5 mg 
Vitamine C       50 mg 
Biotine     500 mcg 

Cholinechloride    150 mg 
Zink    71 mg 
Mangaan   50 mg 
Ijzer   125 mg 
Koper   15 mg 
Kobalt  1,0 mg 
Jodium    0,7 mg 
Seleen    0,3 mg 

Zetmeelgehalte   48,2 %

Suikergehalte   4,2 %
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RReeffoorrmm--MMiixx  

 

De Reform-Mix is een gezond en multifunctioneel mengsel voor 
paarden. Het voer bestaat uit haver, graanvlokken en pellets. 

De hydrothermisch ontsloten granen zorgen voor de energie. Het 
zorgvuldige productieproces zorgt dat zelfs de moeilijk te verteren 
zetmeeldeeltjes eenvoudig verteerbaar worden voor uw paard. 
Het voordeel hiervan is dat de vertering van koolhydraten volledig 
in de dunne darm plaatsvindt. Daarmee wordt tympanie 
(gasbuik) en koliek voorkomen. 

Om de Reform-Mix in balans te brengen bevat het mengsel 
daarnaast terabb-E-pellets die vol zitten met vitaminen en 
mineralen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

BBaassiiss::      110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
GGeemmiiddddeelldd  wweerrkk::        445500  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Reform-Mix 

 GGooeedd  VVeerrtteeeerrbbaaaarr  

  VVoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

 TThheerrmmiisscchh  bbeehhaannddeelldd  

  GGeezzoonnddee  bbaassiiss  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gemalen haver, geroosterde haver, haverzemelen, maïsvlokken, tarwezemelen, 
gerstvlokken, tarwevlokken, luzerne, lijnzaadolie, tarwe, melasse 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,0 % 
Ruw vet   4,3 % 
Ruwe vezels    10,0 % 
Ruwe as   5,3 % 
Calcium   0,7 % 
Fosfor   0,4 % 
Natrium   0,2 % 
Magnesium    0,1 % 
Lysine    0,7 % 
Methionine  0,2 % 
Cysteïne   0,3 % 
Threonine   0,6 % 
Tryptofaan   0,2 % 
Isoleucine   0,6 % 
Arginine    1,0 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,3 MJ/kg OS 
12,9 MJ/kg TS 

 VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
76 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  9,500 i.E. 
Vitamine D3  950 i.E. 
Vitamine E    114 mg 
Vitamine B1  1,0 mg 
Vitamine B2  2,0 mg 
Vitamine B6  2,0 mg 
Vitamine B12     15 mcg 
Pantotheenzuur   3,4 mg 
Niacine      7,6 mg 
Foliumzuur       1,0 mg 

Vitamine  C 19 mg 
Biotine   190 mcg 
Cholinechloride   57 mg 
Zink    27 mg 
Mangaan   19 mg 
Ijzer   48 mg 
Koper   5,7 mg 
Kobalt  0,4 mg 
Jodium    0.3 mg 
Seleen    0,1 mg 

Zetmeelgehalte   35,8 % 

Suikergehalte   3,1 % 

GGeettrreeiiddee--MMiixx--GGoolldd  
De Getreide-Mix-Gold is een havervrije basis mix en kan als 
toevoeging bij hooi en kuil worden ingezet. 
In gereduceerde hoeveelheid laat het zich goed combineren 
met granen. Het matige gehalte aan verteerbare energie en 
eiwit maakt de Getreide-Mix-Gold tot het ideale voer voor uw 
recreatiepaard. 

De combinatie van waardevolle, enkele componenten waarborgt 
een uitgebalanceerde verzorging van uw paard met alle  
basisvoedingsstoffen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        445500  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Getreide-Mix-Gold 

 HHaavveerrvvrriijj  
  WWeeiinniigg  eenneerrggiiee  
 WWeeiinniigg  eeiiwwiitt  

  IIddeeaaaall  vvoooorr  rreeccrreeaattiieeppaaaarrddeenn  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstvlokken, maïsvlokken ontsloten, spelt, tarwezemelen, tarwe, suikerriet melasse, 
lijnolie, alfalfa, gerst 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit  10,2 % 
Ruw vet  3,5 % 
Ruwe vezels    9,5 % 
Ruwe as   6,5 % 
Calcium   0,92 % 
Fosfor   0,55 % 
Natrium   0,32 % 
Magnesium   0,23 % 

 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,0 MJ/kg OS 
12,5 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
72 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  12,500 i.E. 
Vitamine D3  
Vitamine E  
Vitamine B1  
Vitamine B2  
Vitamine B6  
Vitamine B12  
Pantotheenzuur  
Niacine  
Foliumzuur  

1.250 i.E. 
150 mg 
2,0 mg 
3,0 mg 
2,7 mg 

20 mcg  
4,5 mg   
10 mg   
1,3 mg 

Cholinechloride   75 mg 
Zink    35 mg 
Mangaan   25 mg 
Ijzer   63 mg 
Koper   7,5 mg 
Kobalt  0,5 mg 
Jodium    0.38 mg 
Seleen    0,15 mg 

Zetmeelgehalte   34,2 % 

Suikergehalte   3,8 % 
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RReeffoorrmm--MMiixx  

 

De Reform-Mix is een gezond en multifunctioneel mengsel voor 
paarden. Het voer bestaat uit haver, graanvlokken en pellets. 

De hydrothermisch ontsloten granen zorgen voor de energie. Het 
zorgvuldige productieproces zorgt dat zelfs de moeilijk te verteren 
zetmeeldeeltjes eenvoudig verteerbaar worden voor uw paard. 
Het voordeel hiervan is dat de vertering van koolhydraten volledig 
in de dunne darm plaatsvindt. Daarmee wordt tympanie 
(gasbuik) en koliek voorkomen. 

Om de Reform-Mix in balans te brengen bevat het mengsel 
daarnaast terabb-E-pellets die vol zitten met vitaminen en 
mineralen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

BBaassiiss::      110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
GGeemmiiddddeelldd  wweerrkk::        445500  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Reform-Mix 

 GGooeedd  VVeerrtteeeerrbbaaaarr  

  VVoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

 TThheerrmmiisscchh  bbeehhaannddeelldd  

  GGeezzoonnddee  bbaassiiss  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gemalen haver, geroosterde haver, haverzemelen, maïsvlokken, tarwezemelen, 
gerstvlokken, tarwevlokken, luzerne, lijnzaadolie, tarwe, melasse 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,0 % 
Ruw vet   4,3 % 
Ruwe vezels    10,0 % 
Ruwe as   5,3 % 
Calcium   0,7 % 
Fosfor   0,4 % 
Natrium   0,2 % 
Magnesium    0,1 % 
Lysine    0,7 % 
Methionine  0,2 % 
Cysteïne   0,3 % 
Threonine   0,6 % 
Tryptofaan   0,2 % 
Isoleucine   0,6 % 
Arginine    1,0 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,3 MJ/kg OS 
12,9 MJ/kg TS 

 VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
76 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  9,500 i.E. 
Vitamine D3  950 i.E. 
Vitamine E    114 mg 
Vitamine B1  1,0 mg 
Vitamine B2  2,0 mg 
Vitamine B6  2,0 mg 
Vitamine B12     15 mcg 
Pantotheenzuur   3,4 mg 
Niacine      7,6 mg 
Foliumzuur       1,0 mg 

Vitamine  C 19 mg 
Biotine   190 mcg 
Cholinechloride   57 mg 
Zink    27 mg 
Mangaan   19 mg 
Ijzer   48 mg 
Koper   5,7 mg 
Kobalt  0,4 mg 
Jodium    0.3 mg 
Seleen    0,1 mg 

Zetmeelgehalte   35,8 % 

Suikergehalte   3,1 % 

GGeettrreeiiddee--MMiixx--GGoolldd  
De Getreide-Mix-Gold is een havervrije basis mix en kan als 
toevoeging bij hooi en kuil worden ingezet. 
In gereduceerde hoeveelheid laat het zich goed combineren 
met granen. Het matige gehalte aan verteerbare energie en 
eiwit maakt de Getreide-Mix-Gold tot het ideale voer voor uw 
recreatiepaard. 

De combinatie van waardevolle, enkele componenten waarborgt 
een uitgebalanceerde verzorging van uw paard met alle  
basisvoedingsstoffen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        445500  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Getreide-Mix-Gold 

 HHaavveerrvvrriijj  
  WWeeiinniigg  eenneerrggiiee  
 WWeeiinniigg  eeiiwwiitt  

  IIddeeaaaall  vvoooorr  rreeccrreeaattiieeppaaaarrddeenn  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstvlokken, maïsvlokken ontsloten, spelt, tarwezemelen, tarwe, suikerriet melasse, 
lijnolie, alfalfa, gerst 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit  10,2 % 
Ruw vet  3,5 % 
Ruwe vezels    9,5 % 
Ruwe as   6,5 % 
Calcium   0,92 % 
Fosfor   0,55 % 
Natrium   0,32 % 
Magnesium   0,23 % 

 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,0 MJ/kg OS 
12,5 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
72 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  12,500 i.E. 
Vitamine D3  
Vitamine E  
Vitamine B1  
Vitamine B2  
Vitamine B6  
Vitamine B12  
Pantotheenzuur  
Niacine  
Foliumzuur  

1.250 i.E. 
150 mg 
2,0 mg 
3,0 mg 
2,7 mg 

20 mcg  
4,5 mg   
10 mg   
1,3 mg 

Cholinechloride   75 mg 
Zink    35 mg 
Mangaan   25 mg 
Ijzer   63 mg 
Koper   7,5 mg 
Kobalt  0,5 mg 
Jodium    0.38 mg 
Seleen    0,15 mg 

Zetmeelgehalte   34,2 % 

Suikergehalte   3,8 % 
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AAllll  IInn  OOnnee  

De fruitige en structuurrijke muesli. De All-In-One heeft een hoog 
vezelgehalte door de toevoeging van alfalfa hooi en hooi met een 
laag fructose gehalte, waardoor de kauwactiviteit wordt 
gestimuleerd. Door het gemiddelde gehalte aan energie, slechts 
4,5% suiker en een laag zetmeelgehalte is de All-In-One ideaal 
voor recreatie paarden en robuuste paardenrassen. Naast dat de 
All-In-One kan worden ingezet als enkelvoudig krachtvoer, kan 
het ook prima worden gecombineerd met ander krachtvoer om 
bijvoorbeeld het vezelgehalte te verhogen.     

De goed gedoseerde samenstelling van componenten zorgt voor 
voldoende voedingsstoffen, vitaminen en mineralen voor uw 
paard. De All-In-One is zeker geen ruwvoer vervanger, maar kan 
bij een geringe opbrengst hooi het tekort aan vezels 
compenseren. De appelpulp, biergist en ontsloten granen dragen 
bij aan een gezonde spijsvertering van het paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        112200  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        550000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 570 gram All In One 

 RReeccrreeaattiiee  ++  rroobbuuuussttee  ppaaaarrddeenn  

  HHaavveerrvvrriijj  
 MMeellaasssseevvrriijj  

  SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, maïsvlokken, lucerne, zonnebloemschillen, 
zonnebloemextractieschroot, appelpulp, johannesbrood, tarwegrieszemelen, 
timoteegras, biergist, andijvie, calciumcarbonaat, lijnzaadolie, gerst, 
natriumchloride, monocalciumfosfaat, zonnebloemolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,0 % 
Ruw vet  4,4   % 
Ruwe vezels     14,4 % 
Ruwe as    7,3   % 
Calcium   1,2   % 
Fosfor     0,5   % 
Natrium     0,5   % 
Magnesium    0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
10,9 MJ/kg OS 
12,0 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
90,1 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  19.950 i.E. 
Vitamine D3  2.625 i.E. 
Vitamine E    300 mg 
Vitamine B1  3,1 mg 
Vitamine B2  5,1 mg 
Vitamine B6  2,5 mg 
Vitamine B12     20 mcg 
Pantotheenzuur   9,2 mg 
Niacine      20 mg 
Foliumzuur       2,5 mg 
Vitamine C       63 mg 
Biotine     204 mcg 

Cholinechloride   143 mg 
Zink    128 mg 
Mangaan   61 mg 
Ijzer   77 mg 
Koper   20 mg 
Kobalt  1,0 mg 
Jodium    1,5 mg 
Seleen    0,4 mg 

BBeesscchhiikkbbaarree  eenneerrggiiee 
10,4 MJ/kg  

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt  ((bblliinnddeeddaarrmm)) 
74 g/kg Zetmeelgehalte  29,10 % 

Suikergehalte          4,8 % 

TTeerraabbbb--BBaassiiss  

 

De terabb-Basis is een smaakvolle brok variant die als enkel 
krachtvoer kan worden ingezet of als aanvulling bij granen 

Door de uitgebalanceerde samenstelling van de terabb-Basis 
wordt een eenvoudige en veilige voeding gewaarborgd. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        115500  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        660000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram terabb-Basis 

 BBaassiissbbrrookk  vvoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

  AAaannvvuulllliinngg  bbiijj  ggrraanneenn  

 OOookk  aallss  eennkkeell  kkrraacchhttvvooeerr  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Haverafvalmeel, tarweglutenvoer, sojabonenschillen, tarwezemelen, tarwe, 
luzerne, maïs, melasse 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit      10,0 % 
Ruw vet  2,4   % 
Ruwe vezels  6,0   % 
Ruwe as   5,5   % 
Calcium   1,5   % 
Fosfor   0,4   % 
Natrium   0,4   % 
Magnesium   0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
9,6 MJ/kg OS 
10,9 MJ/kg TS 

 
VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
78 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10,000 i.E. 
Vitamine D3  
Vitamine E  
Zink  
Mangaan 
Ijzer 

1.250 i.E. 
100 mg   
60   mg   
80   mg   
230 mg 

Koper  
Kobalt  
Jodium  
Seleen  

     8  mg 
0,18 mg  
 1,6   mg   
0,3  mg 

Zetmeelgehalte   16,4 % 

Suikergehalte   6,3 % 
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AAllll  IInn  OOnnee  

De fruitige en structuurrijke muesli. De All-In-One heeft een hoog 
vezelgehalte door de toevoeging van alfalfa hooi en hooi met een 
laag fructose gehalte, waardoor de kauwactiviteit wordt 
gestimuleerd. Door het gemiddelde gehalte aan energie, slechts 
4,5% suiker en een laag zetmeelgehalte is de All-In-One ideaal 
voor recreatie paarden en robuuste paardenrassen. Naast dat de 
All-In-One kan worden ingezet als enkelvoudig krachtvoer, kan 
het ook prima worden gecombineerd met ander krachtvoer om 
bijvoorbeeld het vezelgehalte te verhogen.     

De goed gedoseerde samenstelling van componenten zorgt voor 
voldoende voedingsstoffen, vitaminen en mineralen voor uw 
paard. De All-In-One is zeker geen ruwvoer vervanger, maar kan 
bij een geringe opbrengst hooi het tekort aan vezels 
compenseren. De appelpulp, biergist en ontsloten granen dragen 
bij aan een gezonde spijsvertering van het paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        112200  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        550000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 570 gram All In One 

 RReeccrreeaattiiee  ++  rroobbuuuussttee  ppaaaarrddeenn  

  HHaavveerrvvrriijj  
 MMeellaasssseevvrriijj  

  SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, maïsvlokken, lucerne, zonnebloemschillen, 
zonnebloemextractieschroot, appelpulp, johannesbrood, tarwegrieszemelen, 
timoteegras, biergist, andijvie, calciumcarbonaat, lijnzaadolie, gerst, 
natriumchloride, monocalciumfosfaat, zonnebloemolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,0 % 
Ruw vet  4,4   % 
Ruwe vezels     14,4 % 
Ruwe as    7,3   % 
Calcium   1,2   % 
Fosfor     0,5   % 
Natrium     0,5   % 
Magnesium    0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
10,9 MJ/kg OS 
12,0 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
90,1 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  19.950 i.E. 
Vitamine D3  2.625 i.E. 
Vitamine E    300 mg 
Vitamine B1  3,1 mg 
Vitamine B2  5,1 mg 
Vitamine B6  2,5 mg 
Vitamine B12     20 mcg 
Pantotheenzuur   9,2 mg 
Niacine      20 mg 
Foliumzuur       2,5 mg 
Vitamine C       63 mg 
Biotine     204 mcg 

Cholinechloride   143 mg 
Zink    128 mg 
Mangaan   61 mg 
Ijzer   77 mg 
Koper   20 mg 
Kobalt  1,0 mg 
Jodium    1,5 mg 
Seleen    0,4 mg 

BBeesscchhiikkbbaarree  eenneerrggiiee 
10,4 MJ/kg  

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt  ((bblliinnddeeddaarrmm)) 
74 g/kg Zetmeelgehalte  29,10 % 

Suikergehalte          4,8 % 

TTeerraabbbb--BBaassiiss  

 

De terabb-Basis is een smaakvolle brok variant die als enkel 
krachtvoer kan worden ingezet of als aanvulling bij granen 

Door de uitgebalanceerde samenstelling van de terabb-Basis 
wordt een eenvoudige en veilige voeding gewaarborgd. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        115500  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        660000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram terabb-Basis 

 BBaassiissbbrrookk  vvoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

  AAaannvvuulllliinngg  bbiijj  ggrraanneenn  

 OOookk  aallss  eennkkeell  kkrraacchhttvvooeerr  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Haverafvalmeel, tarweglutenvoer, sojabonenschillen, tarwezemelen, tarwe, 
luzerne, maïs, melasse 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit      10,0 % 
Ruw vet  2,4   % 
Ruwe vezels  6,0   % 
Ruwe as   5,5   % 
Calcium   1,5   % 
Fosfor   0,4   % 
Natrium   0,4   % 
Magnesium   0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
9,6 MJ/kg OS 
10,9 MJ/kg TS 

 
VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
78 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10,000 i.E. 
Vitamine D3  
Vitamine E  
Zink  
Mangaan 
Ijzer 

1.250 i.E. 
100 mg   
60   mg   
80   mg   
230 mg 

Koper  
Kobalt  
Jodium  
Seleen  

     8  mg 
0,18 mg  
 1,6   mg   
0,3  mg 

Zetmeelgehalte   16,4 % 

Suikergehalte   6,3 % 
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 SSppoorrttppaaaarrddeenn  

  SSppiieerrooppbboouuww  

 EExxttrraa  eenneerrggiiee  eenn  vviittaallee  ssttooffffeenn  

  BBeevvaatt  bbiieerrggiisstt  eenn  lliijjnnzzaaaaddoolliiee  

AAccttiivvee  

  
       

  
  

   

   
 

   
  

    
   
   

De Active muesli is een sportmix die speciaal is ontwikkeld voor 
paarden die hoge prestaties moeten leveren. Bij het receptuur 
werd bijzonder veel waarde gelegd op hoog ontsloten 
bestanddelen, omdat die een hoge verteerbaarheid in de dunne 
darm hebben. De hoge graad van ontsluiting van de 
bestanddelen waarborgt een snelle energieverzorging van de 
spieren en daarmee een duidelijk hogere prestatiebereidheid van 
het paard. Deze mix wordt afgerond door een gematigde 
melassering, waardoor acceptatie en stofvrijheid zijn 
gewaarborgd. Bovendien werd ook speciaal aandacht gelegd op 
de keuze van vetzuren als energiedragers en aminozuren. Daarbij 
waarborgen sojabonen een optimale aminozuren-verhouding bij 
een moderaat eiwitgehalte. Een speciale combinatie van 
vitamines, mineraalstoffen en hoog beschikbare 
sporenelementen gaat de vorming van melkzuur in de spieren 
tegen. Zodoende draagt de Active muesli er duidelijk aan bij dat 
uw paard de van hem/haar gevraagde prestaties kan volbrengen. 
De biergist die het bevat en de appelpulp ondersteunen een 
uitgebalanceerde dikke darm flora 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        770000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 780 gram Active 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstvlokken, zwarte haver, gepofte gerst, appelpulp, sojabonen, 
lijnolie, melasse, biergist, lijnzaad 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,0 % 
Ruw vet   8,0  % 
Ruwe vezels   5,7  % 
Ruwe as    6,7  % 
Calcium   1,0  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,5  % 
Magnesium    0,1  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.000   i.E. 
Vitamine E    300   mg 
Vitamine B1  4,0  mg 
Vitamine B2  5,4  mg 
Vitamine B6  4,5  mg 
Vitamine B12     40  mcg 
Pantotheenzuur   9,0  mg 
Niacine      20  mg 
Foliumzuur       2,5  mg 
Vitamine C       50   mg 
Biotine     500   mcg 

Cholinechloride   150   mg 
Zink    71     mg 
Mangaan   50     mg 
Ijzer   125   mg 
Koper   15     mg 
Kobalt  1,0    mg 
Jodium    0.75  mg 
Seleen    0,4    mg 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
13,1 MJ/kg OS 
14,9 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
85 g/kg 

 
VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt    
((bblliinnddeeddaarrmm)) 
70 g/kg 

Zetmeelgehalte  29,10 % 
Suikergehalte          4,8 % 

SSuummmmeerr  

 

Het ideale voer tijdens weidegang periode. 

De Summer is een havervrije muesli, zonder vitamine A en D3, dus 
ideaal voor paarden die het gehele lente- en zomerseizoen in de 
wei staan. Bij de samenstelling van de Summer is nadruk gelegd 
op een hoge beschikbaarheid van mineralen en vitale stoffen. Zo 
zijn zink, koper en mangaan enkel in chelaatvorm toegevoegd, 
dat leidt tot een veel hogere beschikbaarheid in het paard en 
zorgt vervolgens voor een betere gezondheid. 

Daarnaast is de Summer melassevrij en bevat het lijnzaadolie om 
zo de belangrijke Omega 3 en Omega 6 vetzuren te leveren. Zo 
maakt het de Höveler Summer tot een geschikt voer tijdens het 
weideseizoen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  wweeiiddeekkwwaalliitteeiitt  
5500  ––  220000  gg..  bbiijj  vvoolllleeddiiggee  ddaaggeelliijjkkssee  
bbeewweeiiddiinngg..  
1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Summer 

 TTiijjddeennss  wweeiiddeeggaanngg  

  HHaavveerrvvrriijj  

 MMeellaasssseevvrriijj  

  GGéééénn  vviittaammiinnee  AA  eenn  DD33  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstvlokken, luzerne, tarwevlokken, tarwezemelen, tarwe, 
lijnzaadolie, wortelblokjes, rode biet 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,5 % 
Ruw vet  5,0   % 
Ruwe vezels     7,0   % 
Ruwe as    7,8   % 
Calcium   1,1   % 
Fosfor     0,5   % 
Natrium     0,7   % 
Magnesium    0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,2 MJ/kg OS 
13,8 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
75 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E  100 mg 
Vitamine B1  6,0 mg 
Vitamine B2  9,0 mg 
Vitamine B6  7,5 mg 
Vitamine B12     75 mcg 
Pantotheenzuur   20 mg 
Niacine      47 mg 
Foliumzuur       1,1 mg 
Biotine     300 mcg 

Zink*    56 mg 
Mangaan*   28 mg 
Koper*    18 mg 
Jodium    2,5 mg 
Seleen    0,6 mg 

*Organisch gebonden

Suikergehalte   3,1 %

10



 SSppoorrttppaaaarrddeenn  

  SSppiieerrooppbboouuww  

 EExxttrraa  eenneerrggiiee  eenn  vviittaallee  ssttooffffeenn  

  BBeevvaatt  bbiieerrggiisstt  eenn  lliijjnnzzaaaaddoolliiee  

AAccttiivvee  

  
       

  
  

   

   
 

   
  

    
   
   

De Active muesli is een sportmix die speciaal is ontwikkeld voor 
paarden die hoge prestaties moeten leveren. Bij het receptuur 
werd bijzonder veel waarde gelegd op hoog ontsloten 
bestanddelen, omdat die een hoge verteerbaarheid in de dunne 
darm hebben. De hoge graad van ontsluiting van de 
bestanddelen waarborgt een snelle energieverzorging van de 
spieren en daarmee een duidelijk hogere prestatiebereidheid van 
het paard. Deze mix wordt afgerond door een gematigde 
melassering, waardoor acceptatie en stofvrijheid zijn 
gewaarborgd. Bovendien werd ook speciaal aandacht gelegd op 
de keuze van vetzuren als energiedragers en aminozuren. Daarbij 
waarborgen sojabonen een optimale aminozuren-verhouding bij 
een moderaat eiwitgehalte. Een speciale combinatie van 
vitamines, mineraalstoffen en hoog beschikbare 
sporenelementen gaat de vorming van melkzuur in de spieren 
tegen. Zodoende draagt de Active muesli er duidelijk aan bij dat 
uw paard de van hem/haar gevraagde prestaties kan volbrengen. 
De biergist die het bevat en de appelpulp ondersteunen een 
uitgebalanceerde dikke darm flora 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        770000  ggrraamm  

1 Höveler voerschep bevat circa 780 gram Active 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstvlokken, zwarte haver, gepofte gerst, appelpulp, sojabonen, 
lijnolie, melasse, biergist, lijnzaad 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,0 % 
Ruw vet   8,0  % 
Ruwe vezels   5,7  % 
Ruwe as    6,7  % 
Calcium   1,0  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,5  % 
Magnesium    0,1  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.000   i.E. 
Vitamine E    300   mg 
Vitamine B1  4,0  mg 
Vitamine B2  5,4  mg 
Vitamine B6  4,5  mg 
Vitamine B12     40  mcg 
Pantotheenzuur   9,0  mg 
Niacine      20  mg 
Foliumzuur       2,5  mg 
Vitamine C       50   mg 
Biotine     500   mcg 

Cholinechloride   150   mg 
Zink    71     mg 
Mangaan   50     mg 
Ijzer   125   mg 
Koper   15     mg 
Kobalt  1,0    mg 
Jodium    0.75  mg 
Seleen    0,4    mg 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
13,1 MJ/kg OS 
14,9 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
85 g/kg 

 
VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt    
((bblliinnddeeddaarrmm)) 
70 g/kg 

Zetmeelgehalte  29,10 % 
Suikergehalte          4,8 % 

SSuummmmeerr  

 

Het ideale voer tijdens weidegang periode. 

De Summer is een havervrije muesli, zonder vitamine A en D3, dus 
ideaal voor paarden die het gehele lente- en zomerseizoen in de 
wei staan. Bij de samenstelling van de Summer is nadruk gelegd 
op een hoge beschikbaarheid van mineralen en vitale stoffen. Zo 
zijn zink, koper en mangaan enkel in chelaatvorm toegevoegd, 
dat leidt tot een veel hogere beschikbaarheid in het paard en 
zorgt vervolgens voor een betere gezondheid. 

Daarnaast is de Summer melassevrij en bevat het lijnzaadolie om 
zo de belangrijke Omega 3 en Omega 6 vetzuren te leveren. Zo 
maakt het de Höveler Summer tot een geschikt voer tijdens het 
weideseizoen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  wweeiiddeekkwwaalliitteeiitt  
5500  ––  220000  gg..  bbiijj  vvoolllleeddiiggee  ddaaggeelliijjkkssee  
bbeewweeiiddiinngg..  
1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Summer 

 TTiijjddeennss  wweeiiddeeggaanngg  

  HHaavveerrvvrriijj  

 MMeellaasssseevvrriijj  

  GGéééénn  vviittaammiinnee  AA  eenn  DD33  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstvlokken, luzerne, tarwevlokken, tarwezemelen, tarwe, 
lijnzaadolie, wortelblokjes, rode biet 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,5 % 
Ruw vet  5,0   % 
Ruwe vezels     7,0   % 
Ruwe as    7,8   % 
Calcium   1,1   % 
Fosfor     0,5   % 
Natrium     0,7   % 
Magnesium    0,2   % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,2 MJ/kg OS 
13,8 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
75 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E  100 mg 
Vitamine B1  6,0 mg 
Vitamine B2  9,0 mg 
Vitamine B6  7,5 mg 
Vitamine B12     75 mcg 
Pantotheenzuur   20 mg 
Niacine      47 mg 
Foliumzuur       1,1 mg 
Biotine     300 mcg 

Zink*    56 mg 
Mangaan*   28 mg 
Koper*    18 mg 
Jodium    2,5 mg 
Seleen    0,6 mg 

*Organisch gebonden

Suikergehalte   3,1 %
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 SSppoorrttbbrrookk  vvoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

  MMaaxxiimmaaaall  ggrraaaannggeehhaallttee  

 AArrmm  aaaann  rruuwwee  vveezzeellss  

  1100  mmmm  ddiikk  

tteerraabbbb--SS  

 

De terabb-S dekt als enkel krachtvoer de complete behoefte aan 
voedingsstoffen van sportpaarden. Zo bevat het onder andere 
melasse wat het verteringsproces verbetert en daarnaast de 
brokken een zoetige smaak geeft. De extra toediening van haver 
of ander krachtvoer wordt overbodig. Door de samenstelling is 
het echter wel mogelijk de terabb-S te combineren met  
verschillende graansoorten, supplementen of ander krachtvoer. 

De terabb-S is geproduceerd op een lage temperatuur, waardoor 
de brok hoog in vitaminen en mineralen zit. De brokken hebben 
een dikte van 10 mm, door deze dikte wordt de kauwactiviteit 
meer gestimuleerd waardoor de terabb-S goed wordt verteerd en 
het paard alles opneemt. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        550000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram terabb-S 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïs, gerst, tarwe, luzerne, maïsglutenvoer, melasse, tarweglutenvoer 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,0 % 
Ruw vet   2,5  % 
Ruwe vezels   6,0  % 
Ruwe as    7,7  % 
Calcium   1,0  % 
Fosfor   0,4  % 
Natrium  0,25 % 
Magnesium    0,35 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,6 MJ/kg OS 
13,0 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
85 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.500   i.E. 
Vitamine E  350   mg 
Zink       100   mg 
Mangaan   80  mg 
Ijzer       150   mg 
Koper      14    mg 
Kobalt     0,35    mg 
Jodium       2,0  mg 
Seleen       0,4     mg 

Zetmeelgehalte   38,9 % 

Suikergehalte   6,3 % 
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 VVoooorr  nneerrvveeuuzzee  ppaaaarrddeenn  

  MMaaggnneessiiuumm  

 HHaavveerrvvrriijj  

  BBeevvaatt  bbiieerrggiisstt  eenn  lliijjnnzzaaaaddoolliiee  

RReellaaxx    

 

 

 

 

 

De Relax is een havervrije muesli mix met een verhoogd 
magnesiumgehalte. Het is ontwikkeld voor paarden die in stressvolle 
situaties, zoals bijvoorbeeld (meerdaagse) wedstrijden of transport, 
overgevoelig reageren. 

Om tijdens deze situaties toch het welzijn van het paard te 
bevorderen is ondersteuning van de spijsvertering noodzakelijk. 
Daarom is er onder andere voor gekozen om lijnzaadolie toe te 
voegen, dit voorziet het paard van energie en essentiële vetzuren. 
De biergist heeft een positief effect op de dikke darm flora en door 
toevoeging van erwtenvlokken bevat de muesli een optimaal 
aminozurenprofiel, wat de spieropbouw bevorderd. Daarnaast 
bevat de Relax muesli ontsloten tarwe, gerst en mais wat zorgt voor 
een hoge verteringsgraad, waardoor er niet veel componenten 
meer nodig zijn. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        550000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        880000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 720 gram Relax 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstvlokken, tarwevlokken, tarwe, erwtenvlokken, alfalfa, 
tarwezemelen, groentechips, gerst, lijnzaad, biergist, melasse 

,
IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    10,8 % 
Ruw vet   3,9  % 
Ruwe vezels   4,8  % 
Ruwe as    6,3  % 
Calcium  0,95 % 
Fosfor    0,45 % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium    0,5  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
12,6 MJ/kg OS 
14,3 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
70 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  12.500 i.E. 
Vitamine D3     1.250   i.E. 
Vitamine E     120   mg 
Vitamine C     40  mg 
Pantotheenzuur   3,6  mg 
Niacine      8,0  mg 
Foliumzuur       1,0  mg 
Biotine     200   mcg 
Magnesium       5400    mg

Cholinechloride   60     mg 
Zink    71     mg 
Mangaan   20     mg 
Ijzer   50     mg 
Koper    6     mg 
Kobalt  0,4    mg 
Jodium    0.3    mg 
Seleen    0,1    mg 

Zetmeelgehalte   47,7 % 

Suikergehalte   4,3 % 

 SSppoorrttbbrrookk  vvoooorr  aallllee  ppaaaarrddeenn  

  MMaaxxiimmaaaall  ggrraaaannggeehhaallttee  

 AArrmm  aaaann  rruuwwee  vveezzeellss  

  1100  mmmm  ddiikk  

tteerraabbbb--SS  

 

De terabb-S dekt als enkel krachtvoer de complete behoefte aan 
voedingsstoffen van sportpaarden. Zo bevat het onder andere 
melasse wat het verteringsproces verbetert en daarnaast de 
brokken een zoetige smaak geeft. De extra toediening van haver 
of ander krachtvoer wordt overbodig. Door de samenstelling is 
het echter wel mogelijk de terabb-S te combineren met  
verschillende graansoorten, supplementen of ander krachtvoer. 

De terabb-S is geproduceerd op een lage temperatuur, waardoor 
de brok hoog in vitaminen en mineralen zit. De brokken hebben 
een dikte van 10 mm, door deze dikte wordt de kauwactiviteit 
meer gestimuleerd waardoor de terabb-S goed wordt verteerd en 
het paard alles opneemt. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        550000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram terabb-S 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïs, gerst, tarwe, luzerne, maïsglutenvoer, melasse, tarweglutenvoer 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,0 % 
Ruw vet   2,5  % 
Ruwe vezels   6,0  % 
Ruwe as    7,7  % 
Calcium   1,0  % 
Fosfor   0,4  % 
Natrium  0,25 % 
Magnesium    0,35 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,6 MJ/kg OS 
13,0 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
85 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.500   i.E. 
Vitamine E  350   mg 
Zink       100   mg 
Mangaan   80  mg 
Ijzer       150   mg 
Koper      14    mg 
Kobalt     0,35    mg 
Jodium       2,0  mg 
Seleen       0,4     mg 

Zetmeelgehalte   38,9 % 

Suikergehalte   6,3 % 
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  GGrraaaannvvrriijj  

 MMeellaasssseevvrriijj  

  BBaassiissbbeehhooeeffttee  
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De Pur.itan is een graan- en melassevrije muesli die volledig voorziet 
in de basisbehoefte. Met de Pur.itan krijgen paarden met een 
gevoelige stofwisseling toch een gezond en gevarieerd voer. Dankzij 
een volledig gevitamineerde en gemineraliseerde samenstelling kan 
de Pur.itan zowel aan recreatie- als sportpaarden worden gevoerd. 

Het goed uitgebalanceerde gehalte aminozuren en energie maakt 
de Pur.itan een belangrijk onderdeel van het gehele rantsoen. 
Componenten met prebiotische ingrediënten zoals pectines 
ondersteunen de spijsvertering en het welzijn van het paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::        113300  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        663300  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Pur.Itan 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Hulzen van zonnebloempitten, alfalfa, geëxtrudeerde zonnebloem, 
johannesbrood, vlaskoek, zoetelupinevlokken, erwtenvlokken, appelpulp, 
zonnebloemolie, lijnzaadolie 

,IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   12   % 
Ruw vet   5,2  % 
Ruwe vezels    26,8 % 
Ruwe as    7,6  % 
Zetmeel   5,2  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium    0,2  % 
Kalium    1.1  % 
Lysine    0,5  % 
Methionine  0,19  %  
Tryptofaan    0,16  % 

Zetmeelgehalte   5,2 % 
Suikergehalte       5,9 %

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
8,5 MJ/kg OS 
9,7 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
96 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  14.200 i.E. 
Vitamine D3  3.900   i.E. 
Vitamine E  150   mg 
Vitamine B1    4    mg 
Vitamine B2    7,0  mg 
Niacine   35  mg 
Foliumzuur    3    mg 
Biotine 220   mcg 
Mangaan   61   mg  
Ijzer   76   mg 
Zink 126   mg 
Koper   20   mg 
Jodium     2   mg 
Kobalt     1   mg 
Seleen   0,4     mg 
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  GGrraaaannvvrriijj  
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De sport muesli uit de PURITAN lijn. 

Met een hoog energiegehalte en de volledige hoeveelheid 
vitaminen en mineralen in de Pur.sport, wordt de PUR lijn aangevuld 
met een graan- en melassevrije sportmuesli.  De Pur.sport is niet 
alleen geschikt voor paarden met een gevoelige stofwisseling en 
gevoelig maag- en darmstelsel, maar ook voor paarden die een lage 
hoeveelheid zetmeel en suiker mogen hebben. De Pur.sport kan dus 
worden ingezet voor paarden met stofwisselingsproblemen en om 
deze problemen te voorkomen. 

Naast de volledige hoeveelheid vitaminen en mineralen, 
ondersteunt de Pur.sport ook de spieropbouw. De zorgvuldig 
geselecteerde componenten, het gehalte aan essentiële 
aminozuren en voldoende energie, maken de Pur.sport een gezond 
en smakelijk krachtvoer voor sportpaarden. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::        113300  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        663300  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 910 gram Pur.sport 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Zonnebloemextract, lijnzaadvlokken, lijnzaadolie, geplette lijnzaad, erwtenvlokken, 
johannesbrood, sojahullen, luzerne, sojavlokken, natriumchloride, 
calciumcarbonaat, appelpulp, kokosvlokken, inuline, magnesiumoxide, biergist, 
zonnebloemolie., 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    14,3 % 
Ruw vet  15,7 % 
Ruwe vezels    21,2 % 
Ruwe as    8,4  % 
Calcium   1,1  % 
Fosfor   0,6  % 
Natrium   0,6  % 
Magnesium    0,5  % 
Lysine    0,8  % 
Methionine   0,4  %  
Treonine   0,6  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,68 MJ/kg OS 
13,39 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
111 g/kg 

 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  15.000 i.E. 
Vitamine D3  1.700   i.E. 
Vitamine E    400   mg 
Vitamine B1    5    mg 
Vitamine B2    8    mg 
Vitamine B6  3,8   mg 
Vitamine B12 406   µg 
Vitamine C 205   mg 
Nacine 30,6  mg 
Foliumzuur       4    mg 
Betaïne 225   mg 
Menadion   1,5   mg 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt    
((bblliinnddeeddaarrmm)) 
94 g/kg 

Zetmeelgehalte 6,1 % 
Suikergehalte     3,5 %

Calcium-D-Pantothenaat13,4 mg 
Biotine  1.420    µg 
Cholinechloride   149    mg 
Zink*       187,8  mg 
Mangaan        90     mg 
Ijzer        38     mg 
Koper*        45,1  mg 
Kobalt        0,4    mg 
Jodium       2,3    mg 
Seleen*       0,6    mg 

*Organisch gebonden

 SSttooffwwiisssseelliinnggsspprroobblleemmeenn  

  GGrraaaannvvrriijj  

 MMeellaasssseevvrriijj  

  BBaassiissbbeehhooeeffttee  

PPuurr..IIttaann  

 

 

 

 

 

De Pur.itan is een graan- en melassevrije muesli die volledig voorziet 
in de basisbehoefte. Met de Pur.itan krijgen paarden met een 
gevoelige stofwisseling toch een gezond en gevarieerd voer. Dankzij 
een volledig gevitamineerde en gemineraliseerde samenstelling kan 
de Pur.itan zowel aan recreatie- als sportpaarden worden gevoerd. 

Het goed uitgebalanceerde gehalte aminozuren en energie maakt 
de Pur.itan een belangrijk onderdeel van het gehele rantsoen. 
Componenten met prebiotische ingrediënten zoals pectines 
ondersteunen de spijsvertering en het welzijn van het paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::        113300  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        663300  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Pur.Itan 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Hulzen van zonnebloempitten, alfalfa, geëxtrudeerde zonnebloem, 
johannesbrood, vlaskoek, zoetelupinevlokken, erwtenvlokken, appelpulp, 
zonnebloemolie, lijnzaadolie 

,IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   12   % 
Ruw vet   5,2  % 
Ruwe vezels    26,8 % 
Ruwe as    7,6  % 
Zetmeel   5,2  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium    0,2  % 
Kalium    1.1  % 
Lysine    0,5  % 
Methionine  0,19  %  
Tryptofaan    0,16  % 

Zetmeelgehalte   5,2 % 
Suikergehalte       5,9 %

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
8,5 MJ/kg OS 
9,7 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
96 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  14.200 i.E. 
Vitamine D3  3.900   i.E. 
Vitamine E  150   mg 
Vitamine B1    4    mg 
Vitamine B2    7,0  mg 
Niacine   35  mg 
Foliumzuur    3    mg 
Biotine 220   mcg 
Mangaan   61   mg  
Ijzer   76   mg 
Zink 126   mg 
Koper   20   mg 
Jodium     2   mg 
Kobalt     1   mg 
Seleen   0,4     mg 
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De Pur.Gastro is een brokvariant van de PURITAN-lijn, speciaal samengesteld 
om de gezondheid van de maag te ondersteunen. De Pur.gastro is zo 
ontwikkeld dat deze ingezet kan worden wanneer er maagproblemen zijn, 
maar ook preventief bij gevoelige paarden. Dat wil zeggen dat de Pur.gastro 
kan worden ingezet als enkelvoudig krachtvoer, maar ook als aanvulling op 
het huidige rantsoen.Na een acuut probleem in het maag-darmstelsel dient 
de Pur.gastro gedurende minimaal 4 tot 6 weken als enkelvoudig krachtvoer 
worden ingezet. Voor jonge paarden, oudere paarden en paarden met 
gebitsproblemen is het ook mogelijk de Pur.gastro te laten wellen in water. 

Waarom is Pur.gastro geschikt voor uw paard? 

- Kalmerende werking op de maag
- Optimaliseert de gehele spijsvertering
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ondersteunt de stofwisseling
- Verbetert de toevoer van voedingsstoffen
- Zonder soja, zonder luzerne

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        660000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 957 gram Pur.Gastro 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Lijnzaad schillen, zonnebloem schillen, cichoreipulp, lijnzaad, liesgras, 
erwtenvlokken, lijnzaadkoek, appelpulp, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, 
natriumchloride, druivenpitmeel, magnesiumoxide, Bèta-glucanen 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit     10,9 % 
Ruw vet   6,8  % 
Ruwe Celstof    24,9 % 
Ruwe as    9,4  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium    0,4  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,68 MJ/kg OS 
13,39 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
111 g/kg 

 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10.000 i.E. 
Vitamine D3  1.500   i.E. 
Vitamine E    350   mg 
Vitamine B1    3    mg 
Vitamine B2    5    mg 
Vitamine B6  2,5   mg 
Vitamine B12 270   µg 
Nacine 20,5  mg 
Foliumzuur    2,5   mg 
Betaïne 225   mg 
Menadion   1,5   mg 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt    
((bblliinnddeeddaarrmm)) 
94 g/kg 

Zetmeelgehalte 10,2 % 
Suikergehalte       2,9 % 

Calcium-D-Pantothenaat  9 mg 
Biotine                  950     µg 
Cholinechloride  150  mg 
Zink      125    mg 
Mangaan   60   mg 
Ijzer       38   mg 
Koper     30   mg 
Kobalt     0,5     mg 
Jodium       1,5     mg 
Seleen      0,4    mg 
Ferric 25     mg 

Voor preventieve ondersteuning van de maag en darmen, als aanvulling op het 
bestaande rantsoen*: 
150 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag 
Ter ondersteuning van het immuunsysteem, als aanvulling en ter verbetering van 
het bestaande rantsoen*: 
100 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag 
*Het bestaande rantsoen kan worden verminderd met de hoeveelheid
Pur.Gastro 
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Een koolhydraatarme muesli voor paarden met een gevoelige stofwisseling 

De Pur.senior is gemaakt op basis van de voedingsbehoefte voor een ouder 
paard. Deze muesli bevat daarom minder energie en hoogwaardige 
aminozuren zoals luzerne en sojabonen en direct beschikbare mineralen 
zoals zink, koper, selenium, mangaan, kobalt en magnesium. Deze speciaal 
ontwikkelde combinatie van vitale stoffen, verbetert het welzijn van paarden 
op oudere leeftijd. 

De Pur.senior kan in korte tijd worden geweekt in water, waardoor het een 
ideaal product is voor paarden met tandproblemen. Spijsvertering 
bevorderende componenten zoals appelpulp en biergist verbeteren de 
darmflora en daarmee de gezondheid en veerkracht van het oudere paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::        115500  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
DDuunnnnee  ppaaaarrddeenn::            445500  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 780 gram Pur.Senior 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Luzerne, zonnebloemschillen, zonnebloemextractieschroot, appelpulp, cichorei, 
lijnzaadkoek, gras- en kruidenvlokken, erwtenvlokken, zoete lupinevlokken, 
zonnebloemolie, lijnzaadolie, wortelvlokken, natriumchloride, gedroogde biergist, 
monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, calciumcarbonaat, brandnetel. 
,
IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit     13,8  % 
Ruw vet   7,0  % 
Ruwe vezels    24,1 % 
Ruwe as    9,1  % 
Zetmeel   4,5  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,6  % 
Magnesium    0,5  % 

Zetmeelgehalte   4,5 % 
Suikergehalte       3,8 %  

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
9,5   MJ/kg OS 
10,4 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
99,35 g/kg 

 TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10.800 i.E. 
Vitamine D3  3.400   i.E. 
Vitamine E  200   mg 
Vitamine B1   4,5   mg 
Vitamine B2   7,5  mg 
Vitamine B6 3,8  mg 
Vitamine B12 37,5   µg 
Niacine   30,8  mg 
Foliumzuur    3,8  mg 
Biotine 300   µg 
Mangaan   89,9    mg  
Pantotheenzuur 13,5  mg 
Ijzer  112,5  mg 
Zink 187,4   mg 
Koper   29,9   mg 
Jodium     2,3   mg 
Cholinechloride  4.295  mg 
Seleen   0,6     mg 

 BBeevvaatt  ggeeeenn  LLuuzzeerrnnee  

  GGeezzoonnddee  mmaaaagg  
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De Pur.Gastro is een brokvariant van de PURITAN-lijn, speciaal samengesteld 
om de gezondheid van de maag te ondersteunen. De Pur.gastro is zo 
ontwikkeld dat deze ingezet kan worden wanneer er maagproblemen zijn, 
maar ook preventief bij gevoelige paarden. Dat wil zeggen dat de Pur.gastro 
kan worden ingezet als enkelvoudig krachtvoer, maar ook als aanvulling op 
het huidige rantsoen.Na een acuut probleem in het maag-darmstelsel dient 
de Pur.gastro gedurende minimaal 4 tot 6 weken als enkelvoudig krachtvoer 
worden ingezet. Voor jonge paarden, oudere paarden en paarden met 
gebitsproblemen is het ook mogelijk de Pur.gastro te laten wellen in water. 

Waarom is Pur.gastro geschikt voor uw paard? 

- Kalmerende werking op de maag
- Optimaliseert de gehele spijsvertering
- Ondersteunt het immuunsysteem
- Ondersteunt de stofwisseling
- Verbetert de toevoer van voedingsstoffen
- Zonder soja, zonder luzerne

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellzzwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        660000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 957 gram Pur.Gastro 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Lijnzaad schillen, zonnebloem schillen, cichoreipulp, lijnzaad, liesgras, 
erwtenvlokken, lijnzaadkoek, appelpulp, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, 
natriumchloride, druivenpitmeel, magnesiumoxide, Bèta-glucanen 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit     10,9 % 
Ruw vet   6,8  % 
Ruwe Celstof    24,9 % 
Ruwe as    9,4  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium    0,4  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,68 MJ/kg OS 
13,39 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
111 g/kg 

 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10.000 i.E. 
Vitamine D3  1.500   i.E. 
Vitamine E    350   mg 
Vitamine B1    3    mg 
Vitamine B2    5    mg 
Vitamine B6  2,5   mg 
Vitamine B12 270   µg 
Nacine 20,5  mg 
Foliumzuur    2,5   mg 
Betaïne 225   mg 
Menadion   1,5   mg 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt    
((bblliinnddeeddaarrmm)) 
94 g/kg 

Zetmeelgehalte 10,2 % 
Suikergehalte       2,9 % 

Calcium-D-Pantothenaat  9 mg 
Biotine                  950     µg 
Cholinechloride  150  mg 
Zink      125    mg 
Mangaan   60   mg 
Ijzer       38   mg 
Koper     30   mg 
Kobalt     0,5     mg 
Jodium       1,5     mg 
Seleen      0,4    mg 
Ferric 25     mg 

Voor preventieve ondersteuning van de maag en darmen, als aanvulling op het 
bestaande rantsoen*: 
150 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag 
Ter ondersteuning van het immuunsysteem, als aanvulling en ter verbetering van 
het bestaande rantsoen*: 
100 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag 
*Het bestaande rantsoen kan worden verminderd met de hoeveelheid
Pur.Gastro 
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 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  GGeewwiicchhttssttooeennaammee  

 SSppiieerreenn  

  RRiijjkk  aaaann  ccaallcciiuumm  

PPuurr..LLuuzzeerrnnee  

De „Koningin van de voederplanten“ fijn geperst. 

Höveler PUR.LUZERNE is een luzerne cob, geperst uit de jonge luzerne met 
een hoog bladaandeel. Juist dit hoge bladaandeel maakt van de Höveler 
luzerne cobs een waardevolle toevoeging.  
Het bevat als enkelvoudig voer geen kunstmatige toevoegingen, aroma‘s of 
melasse. 

PUR.LUZERNE is behoedzaam geperst en bevat dus alle vitale stoffen die de 
luzerne als „Koningin van de voederplanten“ zo bijzonder maakt. Door de 
goede verhouding aan essentiële aminozuren bevordert luzerne de 
spieropbouw en is evenzeer geschikt voor te dunne paarden, sportpaarden, 
opgroeiende paarden alsmede fokpaarden. Bovendien beschikt luzerne over 
een hoog calciumgehalte. Dit hoge calciumgehalte maakt van luzerne een 
ideale toevoeging bij een graanrantsoen. Voor iedereen die graag graanvrij 
voert kan PUR.LUZERNE ook als graanvervanging dienen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::          00,,11  ––  00,,22  kkgg  
LLiicchhtt  wweerrkk::          00,,22  ––  00,,33  kkgg  
MMiiddddeellmmaattiigg//zzwwaaaarr  wweerrkk::  00,,33  ––  00,,44  kkgg  
DDuunnnnee  ppaaaarrddeenn::          00,,33  ––  00,,44  kkgg  
1 Höveler voerschep bevat circa 980 gram Pur.Luzerne 
PPuurr..LLuuzzeerrnnee  ddiieenntt  ggeewweeeekktt  ttee  vvooeerreenn..  WWeeeekk  ddee  ccoobbss  1155  mmiinn..  IInn  wwaarrmm  wwaatteerr  

SS aammeennsstteelllliinngg 
Luzernegroenmeel 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,0 % 
Ruw vet   3,1  % 
Ruwe vezels   24,0% 
Ruwe as    13,0% 
Calcium   1,69% 
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 SSlloobbbbeerr  

  MMaaaagg  &&  ddaarrmm  bbeesscchheerrmmiinngg  

 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  HHooeefftt  nniieett  mmeett  kkookkeenndd  wwaatteerr  

PPuurr..MMaasshh  

 

 

 

 

 

 

De slobber van de PUR-lijn. 

De slobber Pur.mash is ideaal voor paarden met een gevoelige stofwisseling, 
dankzij de graan- en melassevrije samenstelling. 

De Pur.mash bevat slijmvormende componenten zoals lijnzaad en psyllium 
die zorgen voor een beschermlaag van het maag- en darmstelsel en 
verminderen zo het risico op acidose. De verbeterde darmactiviteit bevordert 
een gezonde spijsvertering en daarmee het welzijn van het paard. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

110000--220000  ggrraamm  PPuurr..mmaasshh  mmeennggeenn  mmeett  11,,55  ttoott  22  kkeeeerr  ddee  hhooeevveeeellhheeiidd  wwaarrmm  
wwaatteerr  eenn  1100  mmiinnuutteenn  llaatteenn  wweekkeenn..  

HHeett  aaddvviieess  iiss  oomm  ddee  PPuurr..mmaasshh  11--33  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk  ttee  vvooeerreenn..  
BBiijj  aaccuuttee  mmaaaagg--ddaarrmm  pprroobblleemmeenn  kkaann  hheett  ddaaggeelliijjkkss  wwoorrddeenn  ggeevvooeerrdd..  

1 Höveler voerschep bevat circa 1040 gram Pur.Mash 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Zonnebloem extractieschroot, zonnebloemschillen, appelpulp, cichorei, luzerne, 
johannesbrood, erwtenvlokken, lijnkoek, wortelvlokken, lijnzaad getoast, 
zonnebloemolie, calciumcarbonaat, biergist, lijnolie, psyllium, natriumchloride, 
monocalciumfosfaat, oregano, kamille, magnesiumoxide 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    14 % 
Ruw vet  5,7 % 
Ruwe vezels    27,6 % 
Ruwe as    7,8 % 
Calcium   1,1 % 
Fosfor   0,6 % 
Natrium   0,4 % 
Magnesium    0,3 % 

 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
8,8 MJ/kg OS 
9,6 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
101,18 g/kg 

 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A        15.000 i.E. 
Vitamine D3        1.500   i.E. 
Vitamine E  250   mg 
Vitamine B1    3    mg 
Vitamine B2    5    mg 
Vitamine B6  2,5   mg 
Vitamine B12  20   µg 
Nacine  20   mg 
Foliumzuur   2,5   mg 
Calcium-D-Pantothenaat13,4mg 

AAnnaallyyttiisscchhee  bbeessttaannddddeelleenn 
Sepioliet (E562)  2040 mg  

Biotine  200    µg 
Cholinechloride   150    mg 
Zink    125    mg 
Mangaan    60     mg 
Ijzer    75     mg 
Koper     20     mg 
Kobalt    1     mg 
Jodium     1,5    mg 
Seleen    0,4    mg 

Zetmeelgehalte   3,8 % 

Suikergehalte   6,6 % 

 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  GGeewwiicchhttssttooeennaammee  

 SSppiieerreenn  

  RRiijjkk  aaaann  ccaallcciiuumm  

PPuurr..LLuuzzeerrnnee  

De „Koningin van de voederplanten“ fijn geperst. 

Höveler PUR.LUZERNE is een luzerne cob, geperst uit de jonge luzerne met 
een hoog bladaandeel. Juist dit hoge bladaandeel maakt van de Höveler 
luzerne cobs een waardevolle toevoeging.  
Het bevat als enkelvoudig voer geen kunstmatige toevoegingen, aroma‘s of 
melasse. 

PUR.LUZERNE is behoedzaam geperst en bevat dus alle vitale stoffen die de 
luzerne als „Koningin van de voederplanten“ zo bijzonder maakt. Door de 
goede verhouding aan essentiële aminozuren bevordert luzerne de 
spieropbouw en is evenzeer geschikt voor te dunne paarden, sportpaarden, 
opgroeiende paarden alsmede fokpaarden. Bovendien beschikt luzerne over 
een hoog calciumgehalte. Dit hoge calciumgehalte maakt van luzerne een 
ideale toevoeging bij een graanrantsoen. Voor iedereen die graag graanvrij 
voert kan PUR.LUZERNE ook als graanvervanging dienen. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::          00,,11  ––  00,,22  kkgg  
LLiicchhtt  wweerrkk::          00,,22  ––  00,,33  kkgg  
MMiiddddeellmmaattiigg//zzwwaaaarr  wweerrkk::  00,,33  ––  00,,44  kkgg  
DDuunnnnee  ppaaaarrddeenn::          00,,33  ––  00,,44  kkgg  
1 Höveler voerschep bevat circa 980 gram Pur.Luzerne 
PPuurr..LLuuzzeerrnnee  ddiieenntt  ggeewweeeekktt  ttee  vvooeerreenn..  WWeeeekk  ddee  ccoobbss  1155  mmiinn..  IInn  wwaarrmm  wwaatteerr  

SS aammeennsstteelllliinngg 
Luzernegroenmeel 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,0 % 
Ruw vet   3,1  % 
Ruwe vezels   24,0% 
Ruwe as    13,0% 
Calcium   1,69% 
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 HHaavveerrvvrriijj  

  KKrruuiiddeenn  

 SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

  MMeellaasssseevvrriijj  

WWeesstteerrnn  BBaassiicc  

 

 

 

 

 

De Western Basic muesli is aangepast aan de speciale fysiologische 
behoeften van westerse paardenrassen. Vanwege het lage energiegehalte 
en het gematigde graangehalte van slechts 18%, is Western Basic bijzonder 
geschikt voor paarden die makkelijk te voeren zijn of paarden met minder  
werk. Appelmoes, brouwersgist en gerst op hoog niveau, gecombineerd 
met een hoge hoeveelheid structuur, ondersteunen een gezonde 
spijsvertering en daarmee het welzijn van de paarden. 

De melanine-vrije voeding is volledig gevitamineerd en gemineraliseerd en 
kan als enige voeding worden gebruikt. Hele plantengewassen van luzerne 
ondersteunen een gematigde spieropbouw van het westerse  
paard. Geselecteerde kruiden maken Western Basic ook bijzonder smakelijk 
en bevorderen een gezond metabolisme. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Western Basic 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, hulzen van zonnebloempitten, gerstvlokken, timotheegras, 
zonnebloemschroot, appelpulp, geëxtrudeerde mais, johannesbrood, gepofte 
gerst, zonnebloemolie, lijnzaadschilfers, monocalciumfosfaat, natriumchloride, 
calciumcarbonaat, kruiden (basilicum, rozemarijn, venkel, pepermunt, brandnetel) 

,IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,8  % 
Ruw vet  4,5  % 
Ruwe vezels    24,2  % 
Ruwe as   8,7  % 
Calcium   1,3   % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 9    MJ/kg OS 
 9,9 MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
75 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  14.298 i.E. 
Vitamine D3  3.926   i.E. 
Vitamine E    150   mg 
Vitamine B1    4,2   mg 
Vitamine B2    7    mg 
Vitamine B6  3,5   mg 
Vitamine B12 32,7   µg 
Pantonheenzuur 12,7  mg 
Nacine 20  mg 
Foliumzuur       3,5     mg 

Calcium-D-Pantothenaat  9 mg 
Biotine  219,4  µg 
Zink   125,2  mg 
Mangaan   59,9   mg 
Ijzer   75,1   mg 
Koper                        20      mg 
Jodium    2,1     mg 
Seleen     0,4    mg 

Zetmeelgehalte  13,5 %
Suikergehalte        4,0 % 

 KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt  

  VVeezzeellss  

 NNaattuuuurrlliijjkk  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

PPuurr..SSttrruukkttuurr  

 

 

 

Het structuur voer van de PUR-lijn. 

Met de Pur.Struktur wordt de PURITAN-lijn aangevuld met voer waardoor de 
structuur van het gehele rantsoen wordt verhoogd. Net als de rest van de 
PURITAN-lijn is de Pur.Struktur vrij van granen en melasse. De Pur.Struktur 
bevat geen aanvullende vitaminen en mineralen, dus wanneer het wordt 
ingezet als krachtvoer zijn aanvullende vitaminen en mineralen wel van 
belang. Denk hierbij aan de ReforminPlus of de Equinova Vitalysan. Ook kan 
de Pur.Struktur aan een bestaand rantsoen worden toegevoegd om het 
vezelgehalte te verhogen en de kauwactiviteit te verhogen. 

De Pur.Struktur heeft een uitgebalanceerd en smakelijk recept met een laag 
zetmeel- en suikergehalte. De geselecteerde componenten hebben een 
prebiotische werking en stimuleren het gehele maag- en darmstelsel, 
hebben een natuurlijk positief effect op het zuur-base-evenwicht en zijn van 
nature rijk aan vitaminen en mineralen. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Luzerne, zonnebloem extractiemeel, zonnebloempitten, timotheegras, 
lijnzaadhullen, sojahullen, groene haver, johannesbrood, weidegras en 
kruidenvlokken, lijnzaadolie, cichoreipulp, appelpulp, lijnzaadkoek, druivenpitmeel, 
zonnebloemolie, paardenbloembladeren 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
DE 9,4 MJ/kg DM 
ME 7,6 MJ/kg DM 

Zetmeelgehalte 2,80% 
Suikergehalte     5,00%  

Pur.Struktur kan worden toegevoegd worden aan het 
bestaande rantsoen of als krachtvoer. 

PPeerr  110000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
AAllss  kkrraacchhttvvooeerr**::  
licht werk:    300 gram 
Middelzware arbeid:   630 gram 

Als aanvullend voer bij het huidige krachtvoer om het ruwe celstof te verhogen: 
Afhankelijk van het rantsoen: 100 tot 150 gram 

OOmm  hheett  hheett  bbaassiissvvooeerr  aaaann  ttee  vvuulllleenn****::  
Afhankelijk van het basisrantsoen: 150 tot 250 gram 

* Wanneer de Pur.Struktur wordt ingezet als enkelvoudig krachtvoer is het wel noodzakelijk om vitaminen en 
mineralen aan te vullen die de Pur.Struktur niet bevat. Deze kunnen aangevuld worden met bijv. de Reformin
Plus of Equinova Vitalysan. 
** Er moet minimaal 1 tot 1,5 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht per dag worden gevoerd. 
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 HHaavveerrvvrriijj  

  KKrruuiiddeenn  

 SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

  MMeellaasssseevvrriijj  

WWeesstteerrnn  BBaassiicc  

 

 

 

 

 

De Western Basic muesli is aangepast aan de speciale fysiologische 
behoeften van westerse paardenrassen. Vanwege het lage energiegehalte 
en het gematigde graangehalte van slechts 18%, is Western Basic bijzonder 
geschikt voor paarden die makkelijk te voeren zijn of paarden met minder  
werk. Appelmoes, brouwersgist en gerst op hoog niveau, gecombineerd 
met een hoge hoeveelheid structuur, ondersteunen een gezonde 
spijsvertering en daarmee het welzijn van de paarden. 

De melanine-vrije voeding is volledig gevitamineerd en gemineraliseerd en 
kan als enige voeding worden gebruikt. Hele plantengewassen van luzerne 
ondersteunen een gematigde spieropbouw van het westerse  
paard. Geselecteerde kruiden maken Western Basic ook bijzonder smakelijk 
en bevorderen een gezond metabolisme. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        330000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Western Basic 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, hulzen van zonnebloempitten, gerstvlokken, timotheegras, 
zonnebloemschroot, appelpulp, geëxtrudeerde mais, johannesbrood, gepofte 
gerst, zonnebloemolie, lijnzaadschilfers, monocalciumfosfaat, natriumchloride, 
calciumcarbonaat, kruiden (basilicum, rozemarijn, venkel, pepermunt, brandnetel) 

,IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,8  % 
Ruw vet  4,5  % 
Ruwe vezels    24,2  % 
Ruwe as   8,7  % 
Calcium   1,3   % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 9    MJ/kg OS 
 9,9 MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
75 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  14.298 i.E. 
Vitamine D3  3.926   i.E. 
Vitamine E    150   mg 
Vitamine B1    4,2   mg 
Vitamine B2    7    mg 
Vitamine B6  3,5   mg 
Vitamine B12 32,7   µg 
Pantonheenzuur 12,7  mg 
Nacine 20  mg 
Foliumzuur       3,5     mg 

Calcium-D-Pantothenaat  9 mg 
Biotine  219,4  µg 
Zink   125,2  mg 
Mangaan   59,9   mg 
Ijzer   75,1   mg 
Koper                        20      mg 
Jodium    2,1     mg 
Seleen     0,4    mg 

Zetmeelgehalte  13,5 %
Suikergehalte        4,0 % 

 KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt  

  VVeezzeellss  

 NNaattuuuurrlliijjkk  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

PPuurr..SSttrruukkttuurr  

 

 

 

Het structuur voer van de PUR-lijn. 

Met de Pur.Struktur wordt de PURITAN-lijn aangevuld met voer waardoor de 
structuur van het gehele rantsoen wordt verhoogd. Net als de rest van de 
PURITAN-lijn is de Pur.Struktur vrij van granen en melasse. De Pur.Struktur 
bevat geen aanvullende vitaminen en mineralen, dus wanneer het wordt 
ingezet als krachtvoer zijn aanvullende vitaminen en mineralen wel van 
belang. Denk hierbij aan de ReforminPlus of de Equinova Vitalysan. Ook kan 
de Pur.Struktur aan een bestaand rantsoen worden toegevoegd om het 
vezelgehalte te verhogen en de kauwactiviteit te verhogen. 

De Pur.Struktur heeft een uitgebalanceerd en smakelijk recept met een laag 
zetmeel- en suikergehalte. De geselecteerde componenten hebben een 
prebiotische werking en stimuleren het gehele maag- en darmstelsel, 
hebben een natuurlijk positief effect op het zuur-base-evenwicht en zijn van 
nature rijk aan vitaminen en mineralen. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Luzerne, zonnebloem extractiemeel, zonnebloempitten, timotheegras, 
lijnzaadhullen, sojahullen, groene haver, johannesbrood, weidegras en 
kruidenvlokken, lijnzaadolie, cichoreipulp, appelpulp, lijnzaadkoek, druivenpitmeel, 
zonnebloemolie, paardenbloembladeren 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
DE 9,4 MJ/kg DM 
ME 7,6 MJ/kg DM 

Zetmeelgehalte 2,80% 
Suikergehalte     5,00%  

Pur.Struktur kan worden toegevoegd worden aan het 
bestaande rantsoen of als krachtvoer. 

PPeerr  110000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
AAllss  kkrraacchhttvvooeerr**::  
licht werk:    300 gram 
Middelzware arbeid:   630 gram 

Als aanvullend voer bij het huidige krachtvoer om het ruwe celstof te verhogen: 
Afhankelijk van het rantsoen: 100 tot 150 gram 

OOmm  hheett  hheett  bbaassiissvvooeerr  aaaann  ttee  vvuulllleenn****::  
Afhankelijk van het basisrantsoen: 150 tot 250 gram 

* Wanneer de Pur.Struktur wordt ingezet als enkelvoudig krachtvoer is het wel noodzakelijk om vitaminen en 
mineralen aan te vullen die de Pur.Struktur niet bevat. Deze kunnen aangevuld worden met bijv. de Reformin
Plus of Equinova Vitalysan. 
** Er moet minimaal 1 tot 1,5 kg hooi per 100 kg lichaamsgewicht per dag worden gevoerd. 
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 KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt  

  SSppiieerrooppbboouuww  

 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

WWeesstteerrnn  PPuuxxxx  

 

 

 

 

 

Höveler Western PUXX is een smakelijke toevoeging aan het dagelijkse voer. 

De Western PUXX is geschikt voor paarden van alle leeftijden en 
werkprestaties. Dit voer kan worden gebruikt wanneer het gebruikelijke 
rantsoen 
 veranderingen ondergaat in het ritme, vooral voor (meerdaagse) 
wedstrijden of lange ritten. Maar kan ook worden gevoerd als dagelijkse 
maaltijd om een langere eet- en kauwtijd te bereiken. Door de lange vezels 
in het Western PUXX voer creëer je een langere eet- en kauwtijd, waarmee 
je de gezonde spijsvertering kunt ondersteunen. 

Het hoogwaardige structurele voer van luzerne en weidegras verbetert de 
voedingswaarde van het voer en kan daarmee compenseren in tijden van 
gebrek aan hooi. De luzerne in Höveler Western PUXX is een mengsel van 
structuur en talloze vitale stoffen, zoals aminozuren, die de beoogde 
spieropbouw ondersteunen. 
De Western PUXX kan zonder weken aan de paarden worden 
gevoerd. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
PPeerr  ddaagg::      550000--11000000  ggrraamm  

s 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Timotheegras, luzerne, gerstvlokken, maisvlokken, sojaschroot, appelpulp 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11   % 
Ruw vet  2,4  % 
Ruwe vezels    28,7  % 
Ruwe as   7,1  % 
Calcium   0,7   % 
Fosfor   0,3  % 
Natrium   0,1  % 
Magnesium     0,1  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 8,0    MJ/kg OS 
 8,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
103 g/kg 

Zetmeelgehalte   8,4% 
Suikergehalte       6,2% 

 SSppiieerrooppbboouuww  

  AAllffaallffaa  

 EExxttrraa  eenneerrggiiee  

  HHaavveerrvvrriijj  

WWeesstteerrnn  SSppoorrtt  

 

 

 

 

Höveler Western Sport is een energiezuinige muesli met weinig granen. 

De Western Sport voldoet volledig aan de vitaliteitsvereisten van middelgrote 
tot intensief getrainde westerse paarden. Volgens ervaring is de 
energiebehoefte van westerse paarden iets lager dan die van andere 
paarden. Desondanks is de vraag naar aminozuren, vitamines en 
sporenelementen identiek aan andere rassen die in wedstrijden worden 
gebruikt. Met deze wetenschap werd de smakelijke en zeer verteerbare 
Western Sport muesli ontwikkeld, waarbij bewust werd afgezien van de 
toevoeging van haver. 

Vanwege de volledig gevitamineerde en gemineraliseerde formule kan 
Western Sport als enige voeding worden gebruikt. Luzerne, soja extracten 
en erwtenvlokken bieden ook een optimale verhouding van essentiële 
aminozuren voor gerichte spiergroei. Höveler Western Sport biedt dus de 
optimale zorg voor westerse (sport)paarden. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        665500  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Western Sport 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, hulzen van zonnebloempitten, gerstvlokken, zonnebloemschroot, 
maisvlokken, johannesbrood, gerst, zonnebloemolie, lijnzaadschilfers, 
erwtenvlokken, mais, sojaschroot, rietsuikermelasse, monocalciumfosfaat, 
natriumchloride, calciumcarbonaat, gedroogde biergist 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    15   % 
Ruw vet  7,4  % 
Ruwe vezels    16,5  % 
Ruwe as   8,4  % 
Calcium   1,4   % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium     0,3  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,21    MJ/kg OS 
 12,19    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
106 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  18.252 i.E. 
Vitamine D3  3.011   i.E. 
Vitamine E    260   mg 
Vitamine B1    4,2     mg 
Vitamine B2    7,1     mg 
Vitamine B6  3,5   mg 
Vitamine B12     136,5   µg 
Pantonheenzuur 12,8     mg 
Nacine 32,0  mg 
Foliumzuur       3,5     mg 

Biotine  570,3  µg 
Cholinechloride  150,9  mg 
Zink   156,1  mg 
Mangaan   74,8   mg 
Ijzer   88,5   mg 
Koper  25   mg 
Jodium    2,1     mg 
Seleen     0,52    mg 

Zetmeelgehalte  17,8 %
Suikergehalte        5,1 % 
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 KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt  

  SSppiieerrooppbboouuww  

 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  SSttrruuccttuuuurrrriijjkk  

WWeesstteerrnn  PPuuxxxx  

 

 

 

 

 

Höveler Western PUXX is een smakelijke toevoeging aan het dagelijkse voer. 

De Western PUXX is geschikt voor paarden van alle leeftijden en 
werkprestaties. Dit voer kan worden gebruikt wanneer het gebruikelijke 
rantsoen 
 veranderingen ondergaat in het ritme, vooral voor (meerdaagse) 
wedstrijden of lange ritten. Maar kan ook worden gevoerd als dagelijkse 
maaltijd om een langere eet- en kauwtijd te bereiken. Door de lange vezels 
in het Western PUXX voer creëer je een langere eet- en kauwtijd, waarmee 
je de gezonde spijsvertering kunt ondersteunen. 

Het hoogwaardige structurele voer van luzerne en weidegras verbetert de 
voedingswaarde van het voer en kan daarmee compenseren in tijden van 
gebrek aan hooi. De luzerne in Höveler Western PUXX is een mengsel van 
structuur en talloze vitale stoffen, zoals aminozuren, die de beoogde 
spieropbouw ondersteunen. 
De Western PUXX kan zonder weken aan de paarden worden 
gevoerd. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
PPeerr  ddaagg::      550000--11000000  ggrraamm  

s 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Timotheegras, luzerne, gerstvlokken, maisvlokken, sojaschroot, appelpulp 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11   % 
Ruw vet  2,4  % 
Ruwe vezels    28,7  % 
Ruwe as   7,1  % 
Calcium   0,7   % 
Fosfor   0,3  % 
Natrium   0,1  % 
Magnesium     0,1  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 8,0    MJ/kg OS 
 8,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
103 g/kg 

Zetmeelgehalte   8,4% 
Suikergehalte       6,2% 

 SSppiieerrooppbboouuww  

  AAllffaallffaa  

 EExxttrraa  eenneerrggiiee  

  HHaavveerrvvrriijj  

WWeesstteerrnn  SSppoorrtt  

 

 

 

 

Höveler Western Sport is een energiezuinige muesli met weinig granen. 

De Western Sport voldoet volledig aan de vitaliteitsvereisten van middelgrote 
tot intensief getrainde westerse paarden. Volgens ervaring is de 
energiebehoefte van westerse paarden iets lager dan die van andere 
paarden. Desondanks is de vraag naar aminozuren, vitamines en 
sporenelementen identiek aan andere rassen die in wedstrijden worden 
gebruikt. Met deze wetenschap werd de smakelijke en zeer verteerbare 
Western Sport muesli ontwikkeld, waarbij bewust werd afgezien van de 
toevoeging van haver. 

Vanwege de volledig gevitamineerde en gemineraliseerde formule kan 
Western Sport als enige voeding worden gebruikt. Luzerne, soja extracten 
en erwtenvlokken bieden ook een optimale verhouding van essentiële 
aminozuren voor gerichte spiergroei. Höveler Western Sport biedt dus de 
optimale zorg voor westerse (sport)paarden. 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
MMiiddddeellmmaattiigg  wweerrkk::        440000  ggrraamm  
ZZwwaaaarr  wweerrkk::        665500  ggrraamm  
s 

1 Höveler voerschep bevat circa 830 gram Western Sport 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, hulzen van zonnebloempitten, gerstvlokken, zonnebloemschroot, 
maisvlokken, johannesbrood, gerst, zonnebloemolie, lijnzaadschilfers, 
erwtenvlokken, mais, sojaschroot, rietsuikermelasse, monocalciumfosfaat, 
natriumchloride, calciumcarbonaat, gedroogde biergist 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    15   % 
Ruw vet  7,4  % 
Ruwe vezels    16,5  % 
Ruwe as   8,4  % 
Calcium   1,4   % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium     0,3  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,21    MJ/kg OS 
 12,19    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
106 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  18.252 i.E. 
Vitamine D3  3.011   i.E. 
Vitamine E    260   mg 
Vitamine B1    4,2     mg 
Vitamine B2    7,1     mg 
Vitamine B6  3,5   mg 
Vitamine B12     136,5   µg 
Pantonheenzuur 12,8     mg 
Nacine 32,0  mg 
Foliumzuur       3,5     mg 

Biotine  570,3  µg 
Cholinechloride  150,9  mg 
Zink   156,1  mg 
Mangaan   74,8   mg 
Ijzer   88,5   mg 
Koper  25   mg 
Jodium    2,1     mg 
Seleen     0,52    mg 

Zetmeelgehalte  17,8 %
Suikergehalte        5,1 % 
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 KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt  

  SSppiieerrooppbboouuww  

 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  
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WWeesstteerrnn  AAllffaallffaa  

 

  

“Koningin van de voederplanten”. 

Alfalfa, ook wel luzerne genoemd, biedt essentiële aminozuren in een 
natuurlijke vorm. De essentiële aminozuren die Western Alfalfa bevat 
ondersteunt de spierontwikkeling. Eveneens bevat de Western Alfalfa 
vitamines en mineralen in natuurlijke vorm.  

In verband met de grootte van de balen is het alleen mogelijk om per 
minimaal 4 stuks af te nemen/ toe te sturen. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   17,8  % 
Ruw vet  2,5  % 
Ruwe vezels    28,7  % 
Ruwe as   7,7  % 
Calcium  1,15  % 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
ZZoonnddeerr  wweerrkk::        110000  --  220000    ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        220000  ––  330000  ggrraamm  
MMiiddddeell//zzwwaaaarr  wweerrkk::          330000  ––  440000  ggrraamm  
s 
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 VVoooorr  zzooooggvveeuulleennss  

  GGeezzoonnddee  ssttaarrtt  

 GGeebbaasseeeerrdd  oopp  mmeerrrriieemmeellkk  

  ZZaakk  vvaann  2255kkgg//  eemmmmeerr  88  kkgg  

OOrrggiinnaall  FFööhhlleennMMiillcchh  

 

 

Door ziekte of overlijden van de merrie, kan het voorkomen dat het 
pasgeboren veulen geen beschikking heeft over (voldoende) melk. Om het 
veulen toch probleemloos op te laten groeien is er veulenmelk. De 
samenstelling van het product is gebaseerd op die van de moedermelk en 
voorziet daarmee in voldoende energie-, eiwit-, mineralen- en 
vitaminebehoefte van het veulen. Daarbij is er bewust gekozen om géén 
plantaardige eiwitbronnen te gebruiken, maar beter verdraagbare magere 
melk- en weipoeder. Plantaardige eiwitbronnen kunnen namelijk diarree 
veroorzaken. De veulenmelk kan naast vervanger ook ingezet worden als 
extra voedingsbron, wanneer de merrie bijvoorbeeld niet voldoende melk 
meer geeft. 

Let wel; in de eerste uren na de geboorte is biest van essentieel belang. De 
veulenmelk is geen vervanger van biest! De overstap van biest naar 
veulenmelk dient geleidelijk aan te gebeuren. 

 
Onderstaand advies is een indicatie. De hoeveelheid veulenmelk moet worden afgestemd op de 
individuele behoefte van het veulen en is afhankelijk van de gezondheid. 
MMeennggtteemmppeerraattuuuurr::    40 – 45 °C 
VVooeerrtteemmppeerraattuuuurr::    38 – 40 °C 
Mengverhouding:    1 liter water + 125 gram poeder veulenmelk 
LLeevveennsswweeeekk::       1    2    3 
LLiitteerr  ddrraannkk  ppeerr  ddaagg::     2-2,75  6-8  7-12 
AAaannttaall  mmaaaallttiijjddeenn  ppeerr  ddaagg:  10-12  6-8 6-8 

Mengverhouding: 1 liter water + 175 gram poeder veulenmelk 
LLeevveennsswweeeekk::                                     4-5           6-9   10  11-13   14-16 
LLiitteerr  ddrraannkk  ppeerr  ddaagg::                          8-10    10    9  6   4 
AAaannttaall  mmaaaallttiijjddeenn  ppeerr  ddaagg::               6-8     6    6   5   4 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magere melkpoeder, plantaardig vet/olie (palm/kokos/koolzaad), tarwebloem, 
eipoeder, ruwe lecithine 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    20    % 
Ruw vet  15    % 
Ruwe vezels    0,1   % 
Ruwe as     9,0   % 
Calcium  1,0   % 
Fosfor   0,6  % 
Natrium   0,4  % 
Magnesium    0,3  % 
Lysine    1,8  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  25.000 i.E. 
Vitamine D3  4.000   i.E. 
Vitamine E    300   mg 
Vitamine B1    30   mg 
Vitamine B2    30   mg 
Vitamine B6   30   mg 
Vitamine B12   12   µg 

Zink*    75    mg 
Mangaan    40     mg 
Ijzer   200    mg 
Koper*     15     mg 
Kobalt     0,4    mg 
Jodium   2    mg 
Seleen*   0,4    mg 

*Organisch gebonden
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 VVoooorr  zzooggeennddee  vveeuulleennss  

  VVoooorr  nnaa  hheett  ssppeenneenn  

 EEsssseennttiiëëllee  aammiinnoozzuurreenn  

  VViittaallee  ssttooffffeenn  

OOrrggiinnaall  tteerraabbbb--FFSS  1166  

 

 

 

Veulenbrok: vanaf het begin vitale veulens! 

In de eerste zes levensmaanden stijgt de energiebehoefte van een vitaal 
veulen in een snel en onafgebroken tempo. De terabb-FS 16 is een 
aanvullende veulenbrok die speciaal is ontwikkeld om aan deze verhoogde 
behoefte te voldoen. 

Vanaf de tweede levensmaand van het veulen neemt de melkproductie bij 
de merrie af, waardoor er een kloof ontstaat tussen de energiebehoefte van 
het veulen en de energietoevoer van de merrie. De terabb-FS 16 is er om 
deze kloof te dichten. Wanneer het veulen al tijdig (vanaf de tweede 
levensweek) terabb-FS 16 krijgt kan deze kloof worden voorkomen. 

Daarnaast moet de eiwitvoorziening in de eerste levensfase tot 8 à 9 
maanden hoog zijn voor een goede groei en spierontwikkeling. In deze fase 
zijn essentiële aminozuren als zoals lysine en methionine van belang voor de 
ontwikkeling van organen en spieren. 

Vanaf de 2de levensweek tot het spenen: 
VVrriijjee  ooppnnaammee  ((eennkkeell  vvoooorr  hheett  vveeuulleenn,,  nniieett  vvoooorr  ddee  mmeerrrriiee))  
s 

Na het spenen tot de 9de maand 
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett  vveeuulleenn,,  ttoott  mmaaxxiimmaaaall  22kkgg//ddaagg  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerst, sojaschroot, (suikerarme) melkpoeder, tarwe, tarwezemelen, mais, 
tarweglutenvoer, haverzemelen, melasse, luzerne, biergist, plantaardige olie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   17   % 
Ruw vet  4    % 
Ruwe vezels   6,3  % 
Ruwe as    8,5  % 
Calcium   1,5  % 
Fosfor    0,55 % 
Natrium  0,35 % 
Magnesium    0,25 % 
Lysine    0,9  % 
Methionine   0,3  % 
Threonine    0,7  % 
Arginene   1,0  % 
Tryptofaan    0.24 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11    MJ/kg OS 
12,1 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
147 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  24.000 i.E. 
Vitamine D3  3.000   i.E. 
Vitamine E    250   mg 
Vitamine C 100   mg 
Biotine  400   µg 
Zink       120   mg 
Mangaan       110   mg 
Ijzer       170   mg 
Koper       30   mg 
Kobalt         0,5    mg 
Jodium         2,0    mg 
Seleen       0,5   mg 

Zetmeelgehalte   24,3 % 

Suikergehalte   10,7 % 

 VVoooorr  zzooggeennddee  vveeuulleennss  

  GGeezzoonnddee  ggrrooeeii  eenn  bboottooppbboouuww  

 OOppbboouuww  iimmmmuunniitteeiitt  

  VVaannaaff  ddee  ttwweeeeddee  lleevveennsswweeeekk  

OOrrggiinnaall  FFööhhlleennMMüüssllii  

 

 

 

 

 

De veulen muesli voor een gezonde start! 

Veulens hebben een bijzonder hoge behoefte aan energie en eiwit. De 
energie die de veulen muesli bevat komt met name uit de ontsloten granen 
en is daarom gemakkelijk te verteren. Sojaschroot en gestoomde sojabonen 
zorgen voor de aanvoer van essentiële aminozuren zoals lysine en 
methionine voor orgaan- en spieropbouw. De mineralen die de veulen 
muesli bevat ondersteunen de botvorming van het veulen. 

Doordat de veulen muesli volledig gevitamineerd is, kan het naast het 
spenen ook als volledig krachtvoer worden in gezet. Door het vroegtijdig in- 
zetten van de veulen muesli kunnen voedingsproblemen – die vaak ontstaan 
tijdens het spenen – worden tegengegaan. 

Vanaf de 2de levensweek tot het spenen: 
VVrriijjee  bbeesscchhiikkkkiinngg  ((eennkkeell  vvoooorr  hheett  vveeuulleenn,,  nniieett  vvoooorr  ddee  mmeerrrriiee))    
s 

Na het spenen tot de 9de maand 
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett  vveeuulleenn,,  ttoott  mmaaxxiimmaaaall  22kkgg//ddaagg  

Na de negende levensmaand is elke muesli van Höveler geschikt. Vergeet hierbij 
niet de voldoende vitaminen en mineralen die het dier nodig heeft.  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, tarwemeel, maïsvlokken, sojaschroot, maïs gepoft, tarwe gepoft, 
havervlokken, tarwezemelen, melasse, johannesbrood, lijnzaad, 
zonnebloemextractieschroot, biergist, sojabonen, maïs, caseïnepoeder, gerst, 
sojaolie, dextrose 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   15   % 
Ruw vet   4,8  % 
Ruwe vezels   3,3  % 
Ruwe as    5,6  % 
Calcium   0,9  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,2  % 
Magnesium    0,2  % 
Lysine    0,9  % 
Kalium    0,8  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
13    MJ/kg OS 
14,8 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
124 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.800 i.E. 
Vitamine D3  2.500   i.E. 
Vitamine E    163   mg 
Vitamine B1    3    mg 
Vitamine B2    5    mg 
Vitamine B6  2,5   mg 
Vitamine B12  20   µg 
Pantothenzuur   9    mg 
Nacine  21   mg 
Foliumzuur      2,5   mg 
Vitamine C  61   mg 

Biotine  200   µg 
Cholinechloride   153    mg 
Zink    127     mg 
Mangaan     61    mg 
Ijzer     76   mg 
Koper      20   mg 
Kobalt   1    mg 
Jodium   1,5    mg 
Seleen     0,4    mg 
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  VVoooorr  nnaa  hheett  ssppeenneenn  

 EEsssseennttiiëëllee  aammiinnoozzuurreenn  

  VViittaallee  ssttooffffeenn  

OOrrggiinnaall  tteerraabbbb--FFSS  1166  

 

 

 

Veulenbrok: vanaf het begin vitale veulens! 

In de eerste zes levensmaanden stijgt de energiebehoefte van een vitaal 
veulen in een snel en onafgebroken tempo. De terabb-FS 16 is een 
aanvullende veulenbrok die speciaal is ontwikkeld om aan deze verhoogde 
behoefte te voldoen. 

Vanaf de tweede levensmaand van het veulen neemt de melkproductie bij 
de merrie af, waardoor er een kloof ontstaat tussen de energiebehoefte van 
het veulen en de energietoevoer van de merrie. De terabb-FS 16 is er om 
deze kloof te dichten. Wanneer het veulen al tijdig (vanaf de tweede 
levensweek) terabb-FS 16 krijgt kan deze kloof worden voorkomen. 

Daarnaast moet de eiwitvoorziening in de eerste levensfase tot 8 à 9 
maanden hoog zijn voor een goede groei en spierontwikkeling. In deze fase 
zijn essentiële aminozuren als zoals lysine en methionine van belang voor de 
ontwikkeling van organen en spieren. 

Vanaf de 2de levensweek tot het spenen: 
VVrriijjee  ooppnnaammee  ((eennkkeell  vvoooorr  hheett  vveeuulleenn,,  nniieett  vvoooorr  ddee  mmeerrrriiee))  
s 

Na het spenen tot de 9de maand 
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett  vveeuulleenn,,  ttoott  mmaaxxiimmaaaall  22kkgg//ddaagg  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerst, sojaschroot, (suikerarme) melkpoeder, tarwe, tarwezemelen, mais, 
tarweglutenvoer, haverzemelen, melasse, luzerne, biergist, plantaardige olie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   17   % 
Ruw vet  4    % 
Ruwe vezels   6,3  % 
Ruwe as    8,5  % 
Calcium   1,5  % 
Fosfor    0,55 % 
Natrium  0,35 % 
Magnesium    0,25 % 
Lysine    0,9  % 
Methionine   0,3  % 
Threonine    0,7  % 
Arginene   1,0  % 
Tryptofaan    0.24 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11    MJ/kg OS 
12,1 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
147 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  24.000 i.E. 
Vitamine D3  3.000   i.E. 
Vitamine E    250   mg 
Vitamine C 100   mg 
Biotine  400   µg 
Zink       120   mg 
Mangaan       110   mg 
Ijzer       170   mg 
Koper       30   mg 
Kobalt         0,5    mg 
Jodium         2,0    mg 
Seleen       0,5   mg 

Zetmeelgehalte   24,3 % 

Suikergehalte   10,7 % 

 VVoooorr  zzooggeennddee  vveeuulleennss  

  GGeezzoonnddee  ggrrooeeii  eenn  bboottooppbboouuww  

 OOppbboouuww  iimmmmuunniitteeiitt  

  VVaannaaff  ddee  ttwweeeeddee  lleevveennsswweeeekk  

OOrrggiinnaall  FFööhhlleennMMüüssllii  

 

 

 

 

 

De veulen muesli voor een gezonde start! 

Veulens hebben een bijzonder hoge behoefte aan energie en eiwit. De 
energie die de veulen muesli bevat komt met name uit de ontsloten granen 
en is daarom gemakkelijk te verteren. Sojaschroot en gestoomde sojabonen 
zorgen voor de aanvoer van essentiële aminozuren zoals lysine en 
methionine voor orgaan- en spieropbouw. De mineralen die de veulen 
muesli bevat ondersteunen de botvorming van het veulen. 

Doordat de veulen muesli volledig gevitamineerd is, kan het naast het 
spenen ook als volledig krachtvoer worden in gezet. Door het vroegtijdig in- 
zetten van de veulen muesli kunnen voedingsproblemen – die vaak ontstaan 
tijdens het spenen – worden tegengegaan. 

Vanaf de 2de levensweek tot het spenen: 
VVrriijjee  bbeesscchhiikkkkiinngg  ((eennkkeell  vvoooorr  hheett  vveeuulleenn,,  nniieett  vvoooorr  ddee  mmeerrrriiee))    
s 

Na het spenen tot de 9de maand 
AAffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett  vveeuulleenn,,  ttoott  mmaaxxiimmaaaall  22kkgg//ddaagg  

Na de negende levensmaand is elke muesli van Höveler geschikt. Vergeet hierbij 
niet de voldoende vitaminen en mineralen die het dier nodig heeft.  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, tarwemeel, maïsvlokken, sojaschroot, maïs gepoft, tarwe gepoft, 
havervlokken, tarwezemelen, melasse, johannesbrood, lijnzaad, 
zonnebloemextractieschroot, biergist, sojabonen, maïs, caseïnepoeder, gerst, 
sojaolie, dextrose 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   15   % 
Ruw vet   4,8  % 
Ruwe vezels   3,3  % 
Ruwe as    5,6  % 
Calcium   0,9  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,2  % 
Magnesium    0,2  % 
Lysine    0,9  % 
Kalium    0,8  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
13    MJ/kg OS 
14,8 MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
124 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.800 i.E. 
Vitamine D3  2.500   i.E. 
Vitamine E    163   mg 
Vitamine B1    3    mg 
Vitamine B2    5    mg 
Vitamine B6  2,5   mg 
Vitamine B12  20   µg 
Pantothenzuur   9    mg 
Nacine  21   mg 
Foliumzuur      2,5   mg 
Vitamine C  61   mg 

Biotine  200   µg 
Cholinechloride   153    mg 
Zink    127     mg 
Mangaan     61    mg 
Ijzer     76   mg 
Koper      20   mg 
Kobalt   1    mg 
Jodium   1,5    mg 
Seleen     0,4    mg 
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 FFookkmmeerrrriieess  

  MMeellkkpprroodduuccttiiee  

 VVrruucchhttbbaaaarrhheeiidd  

  AAaannvvuulllliinngg  oopp  ggrraanneenn  

OOrrggiinnaall  tteerraabbbb--ZZFF  

 

 

 

  

Afgestemd op de behoefte van merrie en veulen. 

De terabb-ZF is afgestemd op de verhoogde behoefte van hoogdrachtige 
merries, lacterende merries en opgroeiende veulens. Goed beschikbare 
mineralen en het aangepaste gehalte aan vitaminen, energie en 
aminozuren vormen de basis voor een optimale ontwikkeling van het 
ongeboren veulen en voor voldoende melkproductie bij de merrie. Het 
calcium- en fosforgehalte in de terabb-ZF voorzien in de verhoogde 
behoefte tijdens de skeletontwikkeling en later ook in de botgroei. 

De vitamine A ondersteunt de melkproductie en dankzij de ruime 
calcium/fosfor-verhouding zijn deze pellets optimaal geschikt als aanvulling 
op granen. 

Vanaf maand 10 van de dracht: 
tteerraabbbb--ZZFF  5500%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  5500%%  
s 

Lactatiemaand 1-3: 
TTeerraabbbb--ZZFF  110000%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  00%%  
Lactatiemaand 4-6: 
tteerraabbbb--ZZFF  6600%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  4400%%  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Haverzemelen, sojaschroot, luzerne, tarweglutenvoer, tarwezemelen, gerst, 
dextrose, melasse, biergist, plantaardige olie, maïs 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   18   % 
Ruw vet  2,6 % 
Ruwe vezels   12   % 
Ruwe as    9,8  % 
Calcium   1,6  % 
Fosfor   0,4  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium    0,5  % 
Lysine    1,0  % 
Methionine   0,25% 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
10,2  MJ/kg OS 
11,6  MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
115 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  25.000 i.E. 
Vitamine D3  2.400   i.E. 
Vitamine E    200   mg 
Biotine  294   µg 
Zink       112   mg 
Mangaan       112   mg 
Ijzer       160   mg 
Koper       17   mg 
Kobalt         0,5    mg 
Jodium         1,4    mg 
Seleen       0,3   mg 

Zetmeelgehalte   14,6 % 

Suikergehalte   14,64 % 
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 HHaavveerrvvrriijj  

  FFookkmmeerrrriieess  

 MMeellkkpprroodduuccttiieess  

  GGeezzoonnddee  vveeuulleennggrrooeeii  

OOrrggiinnaall  ZZFF  PPlluuss  

 

 

Voor drachtige en lacterende merries. 

De ZF Plus is afgestemd op de veranderende voedingsbehoefte van 
drachtige en lacterende merries. Deze gezonde muesli vult de verhoogde 
behoefte aan energie, eiwitten, vitaminen en mineralen aan. Hoogwaardige 
calcium, essentiële amminozuren en extra vitaminen zoals vitamine A, bieden 
een goede verzorging voor zowel de merrie als het ongeboren veulen.  
De mineralen zijn essentieel voor de botontwikkeling van het veulen. 

Door de jarenlange ervaring heeft Höveler een product kunnen ontwikkelen 
met een moderaat eiwitgehalte en een breed scala aan aminozuren om u 
de zekerheid te geven voor een succesvolle fokkerij. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken ontsloten, maïsvlokken ontsloten, luzernegroenmeel, 
lijnextractieschroot,speltkaf, sojaschroot HP stoom 
geblancheerd,suikerbietenmelasse, tarwe gepoft, gerst, erwtenvlokken, lijnolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   15   % 
Ruw vet   4,2  % 
Ruwe vezels   8,9  % 
Ruwe as    7,8  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,6  % 
Natrium   0,2  % 
Magnesium    0,3  % 
Lysine    0,8  % 
Methionine   0,2  % 
Threonine    0,5  % 
Cystine   0,3  % 
Tryptofaan   0.2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
11,4   MJ/kg OS 
13   MJ/kg TS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
125 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  24.000 i.E. 
Vitamine D3  4.400   i.E. 
Vitamine E    360   mg 
Vitamine B1    4,3     mg 
Vitamine B2    6,9     mg 
Vitamine B6   5,4     mg 
Vitamine B12  48   µg 
Pantothenzuur  11   mg 
Nacine  24   mg 
Vitamine C  60   mg 

Biotine  600   µg 
Cholinechloride   180    mg 
Zink   86  mg 
Mangaan     60    mg 
Ijzer     150     mg 
Koper      18   mg 
Jodium   0,9    mg 
Seleen     0,36  mg 

Vanaf maand 10 van de dracht: 
ZZFF  PPlluuss  5500%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  5500%%  
s 

Lactatiemaand 1-3: 
ZZFF  PPlluuss  110000%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  00%%  
Lactatiemaand 4-6: 
ZZFF  PPlluuss  6600%%  
HHuuiiddiiggee  kkrraacchhttvvooeerr  4400%%  

Zetmeelgehalte   30,4 % 

Suikergehalte   4,93 % 
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 HHaavveerrvvrriijj  

  VViittaallee  iinnggrreeddiiëënntteenn  

 OOnnttssllootteenn  ggrraanneenn  

  KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt    

OOrriiggiinnaall  OOllddiiee--MMiixx  

 

 

  

 

De Höveler Oldie-Mix is een voer dat speciaal voor oudere paarden is 
ontwikkeld, omdat hun spijsvertering vaak beperkt is. 

Door het gebruik van hydrothermisch ontsloten granen wordt een bijna 
volledige zetmeelvertering bereikt in de dunne darm. 
Dat gaat fermentatiestoringen in de dikke darm tegen en vermindert 
tegelijkertijd het risico van koliek. 

Bij de keuze van de grondstoffen werd gelet op een hoge 
verdraagzaamheid. De samenstelling van de voedingsstoffen is speciaal 
afgestemd op de behoeften van oudere paarden. Het hoge glucose-aandeel 
en zonnebloemolie verzorgen ook moeilijk te voeren paarden met snel 
beschikbare energie. Zonnebloemolie waarborgt bovendien een stofvrij 
voer, zodat de OldieMix ook heel goed geschikt is voor allergische paarden. 
Het weglaten van brok en het hoge aandeel van vlokken zorgen bovendien 
ook bij paarden met tandproblemen voor een hoge acceptatie. Een nieuw 
innovatief proces voor het inbrengen van werkzame stoffen stelt een 
optimale verzorging veilig voor de behoeften van oudere paarden met de 
passende hoeveelheden aan mineraalstoffen, sporenelementen en 
vitamines. 
 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, luzerne, maïsvlokken, gepofte gerst, gepofte maïs, gepofte tarwe, 
suikerrietmelasse, zonnebloemolie, zonnebloemschillen, hulzen van  zonnebloem, 
tarwezemelen, lijnzaadkoek, gedroogde banaan 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   10,5  % 
Ruw vet  4,6  % 
Ruwe vezels    11,4  % 
Ruwe as   6,2  % 
Calcium   0,9  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,3    MJ/kg OS 
 12,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 71 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10.700 i.E. 
Vitamine D3  3.300   i.E. 
Vitamine E      129    mg 
Vitamine B1      3,0   mg 
Vitamine B2    5,0   mg 
Vitamine B6     2,5   mg 
Vitamine B12        20     µg 
Pantonheenzuur    9,0    mg 
Nacine   20   mg 
Foliumzuur         2,5   mg 

Biotine  200    µg 
Cholinechloride  153    mg 
Zink   128     mg 
Mangaan   61   mg 
Ijzer   77    mg 
Koper  20   mg 
Jodium    1,5    mg 
Seleen     0,4   mg 
Kobalt 1,0  mg 

Ze tmeelgehalte  48,5 % 
Suikergehalte        3,8% Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
DDuunnnnee  ppaaaarrddeenn::            550000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Oldie-Mix  
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 1166  eecchhttee  kkrruuiiddeenn  

  VVeerrzzoorrggtt  ddee  lluucchhttwweeggeenn  

 GGooeedd  vvoooorr  ddee  iimmmmuunniitteeiitt  

  BBiieerrggiisstt  

OOrriiggiinnaall  KKrrääuutteerrMMüüssllii  

 

 

  

 

 

Original KräuterMüsli is een zinvolle toevoeging voor paarden met 
ademhalingsproblemen en voor paarden die uitsluitend op stal staan of 
alleen op af en toe weidegang op kruidenarme weides zijn aangewezen. De 
uitgezochte mix van natuurkruiden verfijnt de muesli-mix tot een aromatisch 
ruikend en bijzonder smaakvol supplement dat de lichaamseigen 
afweerfuncties van uw paard versterkt en de functie van de slijmvliezen in de 
luchtwegen ondersteunt. 

De verzorging van de dieren met B-vitamines wordt door de toevoeging van 
biergist positief ondersteund. Moderate gehaltes van verteerbaar eiwit en 
verteerbare energie en hun juiste verhouding met elkaar, maken de muesli 
tot een universele toevoeging voor de verschillende rantsoenen. Een extra 
lekkernij vormen de geëxtrudeerde wortels in de receptuur die met alle 
elektrolyten, vitamines en sporenelementen is geoptimaliseerd. 

Door het gematigde aandeel melasse is Original KräuterMüsli een absoluut 
stofvrij voer dat ook voor allergische paarden bijzonder geschikt is. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maïsvlokken, gerstevlokken, luzerne, johanesbrood, melasse, gerst, geëxtrudeerd 
maïs, zonnebloemolie, biergist, tarwegrieszemelen, kruidenplanten o.a.(brandnetel, 
Ijslands mos, hibiscus, smeerwortel, peterselie, klein hoefblad, lavas), 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   10,6  % 
Ruw vet  4,5  % 
Ruwe vezels    9,1  % 
Ruwe as   6,3  % 
Calcium   1,2  % 
Fosfor   0,4  % 
Natrium   0,2  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,7    MJ/kg OS 
 13,3    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 85 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.400 i.E. 
Vitamine D3  2.500   i.E. 
Vitamine E       90     mg 
Vitamine B1      3,0   mg 
Vitamine B2    5,0   mg 
Vitamine B6     2,5   mg 
Vitamine B12        20     µg 
Pantonheenzuur    9,0    mg 
Nacine   20   mg 
Foliumzuur         2,5   mg 

Biotine  200    µg 
Cholinechloride  150    mg 
Zink   125     mg 
Mangaan   60   mg 
Ijzer   75    mg 
Koper  20   mg 
Jodium    1,5    mg 
Seleen     0,4   mg 
Kobalt 1,0  mg 

Zetmeelgehalte  34,9% 
Suikergehalte        6,7% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
WWeeeerrssttaannddssttaabbiilliisseerriinngg::        110000  ggrraamm  
VVoooorrjjaaaarr--  eenn  hheerrffssttkkuuuurr::      220000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 600 gram KräuterMüsli  

 HHaavveerrvvrriijj  

  VViittaallee  iinnggrreeddiiëënntteenn  

 OOnnttssllootteenn  ggrraanneenn  

  KKaauuwwaaccttiivviitteeiitt    

OOrriiggiinnaall  OOllddiiee--MMiixx  

 

 

  

 

De Höveler Oldie-Mix is een voer dat speciaal voor oudere paarden is 
ontwikkeld, omdat hun spijsvertering vaak beperkt is. 

Door het gebruik van hydrothermisch ontsloten granen wordt een bijna 
volledige zetmeelvertering bereikt in de dunne darm. 
Dat gaat fermentatiestoringen in de dikke darm tegen en vermindert 
tegelijkertijd het risico van koliek. 

Bij de keuze van de grondstoffen werd gelet op een hoge 
verdraagzaamheid. De samenstelling van de voedingsstoffen is speciaal 
afgestemd op de behoeften van oudere paarden. Het hoge glucose-aandeel 
en zonnebloemolie verzorgen ook moeilijk te voeren paarden met snel 
beschikbare energie. Zonnebloemolie waarborgt bovendien een stofvrij 
voer, zodat de OldieMix ook heel goed geschikt is voor allergische paarden. 
Het weglaten van brok en het hoge aandeel van vlokken zorgen bovendien 
ook bij paarden met tandproblemen voor een hoge acceptatie. Een nieuw 
innovatief proces voor het inbrengen van werkzame stoffen stelt een 
optimale verzorging veilig voor de behoeften van oudere paarden met de 
passende hoeveelheden aan mineraalstoffen, sporenelementen en 
vitamines. 
 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gerstevlokken, luzerne, maïsvlokken, gepofte gerst, gepofte maïs, gepofte tarwe, 
suikerrietmelasse, zonnebloemolie, zonnebloemschillen, hulzen van  zonnebloem, 
tarwezemelen, lijnzaadkoek, gedroogde banaan 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   10,5  % 
Ruw vet  4,6  % 
Ruwe vezels    11,4  % 
Ruwe as   6,2  % 
Calcium   0,9  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,3    MJ/kg OS 
 12,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 71 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  10.700 i.E. 
Vitamine D3  3.300   i.E. 
Vitamine E      129    mg 
Vitamine B1      3,0   mg 
Vitamine B2    5,0   mg 
Vitamine B6     2,5   mg 
Vitamine B12        20     µg 
Pantonheenzuur    9,0    mg 
Nacine   20   mg 
Foliumzuur         2,5   mg 

Biotine  200    µg 
Cholinechloride  153    mg 
Zink   128     mg 
Mangaan   61   mg 
Ijzer   77    mg 
Koper  20   mg 
Jodium    1,5    mg 
Seleen     0,4   mg 
Kobalt 1,0  mg 

Ze tmeelgehalte  48,5 % 
Suikergehalte        3,8% Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 

ZZoonnddeerr  wweerrkk::        110000  ggrraamm  
LLiicchhtt  wweerrkk::        225500  ggrraamm  
DDuunnnnee  ppaaaarrddeenn::            550000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Oldie-Mix  
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 OOnnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  mmeesstt  

  YYaakkuulltt  vvoooorr  ppaaaarrddeenn  

 VVeerrsstteerrkktt  hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm  

  DDaarrmmffuunnccttiiee  vveerrsstteerrkkeenn    

OOrriiggiinnaall  PPrrooBBaallaannccee  

 

 

  

 

 

Activeert de lichaamseigen afweerfuncties. 

Stress en onevenwichtige voeding kunnen de darmflora uit evenwicht 
brengen en (waterdunne) diarree als gevolg hebben. De in ProBalance 
aanwezige levende gist kan dit evenwicht verbeteren en belangrijke 
darmfuncties sterker maken. Het paardenlichaam heeft te maken met een 
veelvoud aan externe invloeden en reageert vaak met allergische reacties. 
Door een uitgebalanceerde voeding en een goed functionerend maag-
darmstelsel kan het immuunsysteem versterkt en daarmee het welzijn 
vergroot worden. Original Höveler ProBalance wordt ingezet om het 
gebruikelijke voedingsaanbod op te waarderen. 
Het ondersteunt de vertering, de stofwisseling, geeft de vacht glans en 
verbetert de algemene gezondheidstoestand. De hoge biobeschikbaarheid 
van de essentiële sporenelementen seleen, zink, koper, kobalt, het natieve ß-
carotine en talrijke waardevolle vitamines ondersteunen de verbetering van 
het immuunsysteem van uw paard. Höveler ProBalance bevordert het 
evenwicht van de darmflora, versterkt de weerstand en zorgt zo voor meer 
kracht van binnenuit. Bovendien kan het ondersteunend bij (waterdunne) 
diarree ingezet worden. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geopende gerstvlokken, speltkaf, geopende maïsvlokken, luzernegroenmeel, 
tarwezemelen, tarwe, gerst, ewrtenvlokken, suikerrietmelasse, ontsloten tarwe, 
calcium carbonaat, bierborstel, biergist, lijnzaadolie, gedroogde wortel, alfalfahooi, 
monocalciumfosfaat, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   10,7  % 
Ruw vet  5,0  % 
Ruwe vezels    9,1  % 
Ruwe as   7,0  % 
Calcium   1,4  % 
Fosfor   0,6  % 
Natrium   0,17% 
Magnesium     0,3  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 10,7    MJ/kg OS 
 12,1    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 92 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  22.500 i.E. 
Vitamine D3  4.250   i.E. 
Vitamine E      330    mg 
Vitamine B1      4,0   mg 
Vitamine B2    6,0   mg 
Vitamine B6     5,0   mg 
Vitamine B12        44     µg 
Pantonheenzuur    10     mg 
Vitamine C    55     mg 

Biotine  550    µg 
Cholinechloride  165    mg 
Zink    78   mg 
Mangaan   55   mg 
Ijzer  138     mg 
Koper  17   mg 
Jodium    0,8    mg 
Seleen     0,3   mg 

Zetmeelgehalte  32,7% 
Suikergehalte        4,5% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
CCoonnttiinnuuvvooeerr::    110000  ggrraamm  
TTiijjddeelliijjkk  vvooeerr::      220000  ggrraamm  
TTiijjddeennss  vvaacchhttwwiisssseell::  220000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 650 gram ProBalance  
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 SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

  MMaaaagg--//  ddaarrmmbbeesscchheerrmmiinngg  

 VViittaammiinnee  EE  &&  SSeelleenniiuumm  

  LLiijjnnzzaaaadd  

OOrriiggiinnaall  RReeffoorrmmMMaasshh    

 

 

  

 

 

ReformMash is een gebruiksklare, smaakvolle en licht verteerbare mash-mix, 
die geen enkele voorbehandeling nodig heeft zoals bv. het koken van 
lijnzaad. De mash is geproduceerd volgens beproefde recepten met gebruik 
van speciaal behandeld gemicroniseerd lijnzaad. 

Het hoge aandeel aan slijmstoffen uit lijnzaad bindt grotere hoeveelheden 
water en bedekt het maag- en darmslijmvlies met een beschermende laag. 
In het bijzonder bij darmziektes kan zo een kalmering van het slijmvlies 
worden bereikt. Het hoge vitamine E- en seleengehalte is positief voor de 
celstofwisseling. Beschadigingen aan celmembranen worden gereduceerd. 
ReformMash is rijk aan onverzadigde en verzadigde vetzuren, die een 
gezonde huid en een glanzende vacht als gevolg hebben. 

ReformMash moet altijd vers bereid worden en is handwarm te voeren. Bij 
onvolledige opname moeten de resten om hygiënische redenen uit de 
voerbak worden verwijderd. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Havervlokken, tarwezemelen, geëxtrudeerd lijnzaad, gerst, haverafvalmeel, 
lijnzaadolie, lijnschroot, calciumcarbonaat, gist, melasse, natriumcarbonaat, 
johannesbroodpitmeel, kaliumsorbaat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,0  % 
Ruw vet   15,0  % 
Ruwe vezels    7,5  % 
Ruwe as   7,0  % 
Calcium   0,9  % 
Fosfor   0,5  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium     0,2  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 14,1    MJ/kg OS 
 15,7    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 69 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  20.000 i.E. 
Vitamine D3  2.000   i.E. 
Vitamine E      500    mg 
Vitamine B1      4,0   mg 
Vitamine B2    5,0   mg 
Vitamine B6     4,0   mg 
Vitamine B12        39     µg 
Pantonheenzuur    9,0    mg 
Nacine   20   mg 
Foliumzuur         2,5   mg 

Vitamine C  49    mg 
Biotine  500    µg 
Cholinechloride  148    mg 
Zink    71   mg 
Mangaan   50     mg 
Ijzer  125    mg 
Koper  15     mg 
Jodium    0,75  mg 
Seleen     0,3     mg 
Kobalt 1,0    mg 

Zetmeelgehalte  28,3% 
Suikergehalte        3,4% 

Ter voorkoming van storing in spijsvertering: 
11  ––  22  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk;;  11  ––  11,,55  kkgg  ppuurreeee  mmeett  22  ––  22,,55  ll  hheeeett  wwaatteerr  
s 

Na zware belasting: 
22  ––  33  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk;;  11  ––  11,,55  kkgg  ppuurreeee  mmeett  22  ––  22,,55  ll  hheeeett  wwaatteerr  
Bij wisseling van vacht: 
11  ––  22  kkeeeerr  ppeerr  wweeeekk;;  11  ––  11,,55  kkgg  ppuurreeee  mmeett  22  ––  22,,55  ll  hheeeett  wwaatteerr  

 OOnnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  mmeesstt  

  YYaakkuulltt  vvoooorr  ppaaaarrddeenn  

 VVeerrsstteerrkktt  hheett  aaffwweeeerrssyysstteeeemm  

  DDaarrmmffuunnccttiiee  vveerrsstteerrkkeenn    

OOrriiggiinnaall  PPrrooBBaallaannccee  

 

 

  

 

 

Activeert de lichaamseigen afweerfuncties. 

Stress en onevenwichtige voeding kunnen de darmflora uit evenwicht 
brengen en (waterdunne) diarree als gevolg hebben. De in ProBalance 
aanwezige levende gist kan dit evenwicht verbeteren en belangrijke 
darmfuncties sterker maken. Het paardenlichaam heeft te maken met een 
veelvoud aan externe invloeden en reageert vaak met allergische reacties. 
Door een uitgebalanceerde voeding en een goed functionerend maag-
darmstelsel kan het immuunsysteem versterkt en daarmee het welzijn 
vergroot worden. Original Höveler ProBalance wordt ingezet om het 
gebruikelijke voedingsaanbod op te waarderen. 
Het ondersteunt de vertering, de stofwisseling, geeft de vacht glans en 
verbetert de algemene gezondheidstoestand. De hoge biobeschikbaarheid 
van de essentiële sporenelementen seleen, zink, koper, kobalt, het natieve ß-
carotine en talrijke waardevolle vitamines ondersteunen de verbetering van 
het immuunsysteem van uw paard. Höveler ProBalance bevordert het 
evenwicht van de darmflora, versterkt de weerstand en zorgt zo voor meer 
kracht van binnenuit. Bovendien kan het ondersteunend bij (waterdunne) 
diarree ingezet worden. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geopende gerstvlokken, speltkaf, geopende maïsvlokken, luzernegroenmeel, 
tarwezemelen, tarwe, gerst, ewrtenvlokken, suikerrietmelasse, ontsloten tarwe, 
calcium carbonaat, bierborstel, biergist, lijnzaadolie, gedroogde wortel, alfalfahooi, 
monocalciumfosfaat, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   10,7  % 
Ruw vet  5,0  % 
Ruwe vezels    9,1  % 
Ruwe as   7,0  % 
Calcium   1,4  % 
Fosfor   0,6  % 
Natrium   0,17% 
Magnesium     0,3  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 10,7    MJ/kg OS 
 12,1    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 92 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  22.500 i.E. 
Vitamine D3  4.250   i.E. 
Vitamine E      330    mg 
Vitamine B1      4,0   mg 
Vitamine B2    6,0   mg 
Vitamine B6     5,0   mg 
Vitamine B12        44     µg 
Pantonheenzuur    10     mg 
Vitamine C    55     mg 

Biotine  550    µg 
Cholinechloride  165    mg 
Zink    78   mg 
Mangaan   55   mg 
Ijzer  138     mg 
Koper  17   mg 
Jodium    0,8    mg 
Seleen     0,3   mg 

Zetmeelgehalte  32,7% 
Suikergehalte        4,5% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
CCoonnttiinnuuvvooeerr::    110000  ggrraamm  
TTiijjddeelliijjkk  vvooeerr::      220000  ggrraamm  
TTiijjddeennss  vvaacchhttwwiisssseell::  220000  ggrraamm  
1 Höveler voerschep bevat circa 650 gram ProBalance  
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 HHooooiivveerrvvaannggeerr  

  BBeetteerree  ddiikkkkee  ddaarrmmfflloorraa  

 SSttooffvvrriijj  

  OOppttiimmaalliisseeeerrtt  rruuwwvvooeerr  

OOrriiggiinnaall  HHeeuu  CCoobbss  

 

De hoogwaardige hooivervanging voor uw paard. 

Het beste groenvoer wordt tijdens het optimale maaitijdstip gemaaid en 
meteen gedroogd via een zachte methode met warme lucht. 

Aansluitend wordt het droge product onder behoud van de voor paarden 
passende ruwvoerstructuur in cobs van 15 mm diameter geperst. 
Heu Cobs zijn volledig vrij van schimmel en irriterende stof, daarom ook 
bijzonder geschikt voor paarden met chronische bronchitis of allergie tegen 
hooistof. 

Heu Cobs zorgen voor een uitgebalanceerde voedingsstofverzorging en 
beïnvloeden prestatie, vruchtbaarheid, algemene toestand, vacht en hoeven 
buitengewoon positief. Heu Cobs hebben weinig opslagruimte nodig, zijn 
verpakt in handige zakken, zeer praktisch te voeren en ook geschikt voor de 
automatische voeding. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Een kwaliteitsproduct uit Oberbayern, gemaakt van de beste weiden van het 
Beierse hoogland 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    9,5  % 
Ruw vet  3,0  % 
Ruwe vezels   23,0 % 
Ruwe as    11,0 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 9,6    MJ/kg OS 

Per dag: 
HHooooiivveerrvvaannggeerr::    11  ––  11,,55  kkiilloo  ggrraamm  
1122  uuuurr  iinn  wwaatteerr  wwoorrddeenn  ggeewweeeekktt    

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Heu Cobs  
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 HHooooiivveerrvvaannggeerr  

  BBeetteerree  ddiikkkkee  ddaarrmmfflloorraa  

 SSttooffvvrriijj  

  OOppttiimmaalliisseeeerrtt  rruuwwvvooeerr  

OOrriiggiinnaall  SSeenniioorr--CCoobbss  

 

De hoogwaardige hooivervanger. 

Höveler SENIOR-Cobs is het ideale basisvoer voor oudere paarden. Mist een 
paard een aantal tanden of zijn ze versleten, dan kan het vaak lastig zijn om 
vezelrijk ruwvoer, zoals hooi, gras, kuilgras en stro in de natuurlijke vorm te 
eten. Voor een gezonde spijsvertering hebben paarden echter een minimale 
hoeveelheid ruwvoer nodig van minimaal 1 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 
Wanneer het rantsoen niet genoeg basis- of ruwvoer bevat, kan dit snel 
leiden tot problemen met de spijsvertering en stofwisseling. 

Vermagering en een verminderde vitaliteit zijn de eerste symptomen van een 
tekort aan verteerbare ruwe vezels. Het voeren van krachtvoer met granen 
kan dit tekort echter niet opvangen, omdat een te hoge hoeveelheid hiervan 
slecht is voor het paard en de voedingsstatus steeds verder verslechtert. 

Per kilo Original SENIOR-Cobs 2 à 3 liter warm water mengen, 10 tot 30 
minuten laten weken en voeren als brij. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Hooi, plantaardige olie koudgeperst (vlas, camelina) 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    11,0  % 
Ruw vet  2,7   % 
Ruwe vezels   23,6  % 
Ruwe as   6,7   % 
Calcium   0,73 % 
Fosfor   0,24 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 10,2    MJ/kg OS 

Per dag: 
HHooooiivveerrvvaannggeerr::    11  ––  11,,55  kkiilloo  ggrraamm  
1100  ––  3300  mmiinnuutteenn  iinn  wwaatteerr  wwoorrddeenn  ggeewweeeekktt    

1 Höveler voerschep bevat circa 900 gram Senior Cobs  

 HHooooiivveerrvvaannggeerr  

  BBeetteerree  ddiikkkkee  ddaarrmmfflloorraa  

 SSttooffvvrriijj  

  OOppttiimmaalliisseeeerrtt  rruuwwvvooeerr  

OOrriiggiinnaall  HHeeuu  CCoobbss  

 

De hoogwaardige hooivervanging voor uw paard. 

Het beste groenvoer wordt tijdens het optimale maaitijdstip gemaaid en 
meteen gedroogd via een zachte methode met warme lucht. 

Aansluitend wordt het droge product onder behoud van de voor paarden 
passende ruwvoerstructuur in cobs van 15 mm diameter geperst. 
Heu Cobs zijn volledig vrij van schimmel en irriterende stof, daarom ook 
bijzonder geschikt voor paarden met chronische bronchitis of allergie tegen 
hooistof. 

Heu Cobs zorgen voor een uitgebalanceerde voedingsstofverzorging en 
beïnvloeden prestatie, vruchtbaarheid, algemene toestand, vacht en hoeven 
buitengewoon positief. Heu Cobs hebben weinig opslagruimte nodig, zijn 
verpakt in handige zakken, zeer praktisch te voeren en ook geschikt voor de 
automatische voeding. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Een kwaliteitsproduct uit Oberbayern, gemaakt van de beste weiden van het 
Beierse hoogland 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    9,5  % 
Ruw vet  3,0  % 
Ruwe vezels   23,0 % 
Ruwe as    11,0 % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 9,6    MJ/kg OS 

Per dag: 
HHooooiivveerrvvaannggeerr::    11  ––  11,,55  kkiilloo  ggrraamm  
1122  uuuurr  iinn  wwaatteerr  wwoorrddeenn  ggeewweeeekktt    

1 Höveler voerschep bevat circa 800 gram Heu Cobs  
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 GGllaannzzeennddee  vvaacchhtt  

  SStteerrkkee  hhooeevveenn  

 GGeezzoonnddee  ssppiijjssvveerrtteerriinngg  

  ZZoowweell  iinn  2255  kkgg  aallss  88  kkgg  mmooggeelliijjkk  

OOrriiggiinnaall  BBTT--HHeeffee  PPrreessss  

 

  

 

 

BT-Hefe Press is een diëtistisch waardevol voedingssupplement– mogelijk 
gemaakt door het geconcentreerde gehalte aan biergist en bierbostel. 
Gedroogde bierbostel is bijzonder rijk aan ruwe vezels, biergist is rijk aan 
vitamine B en houdt de natuurlijke flora van de dikke darm in evenwicht. De 
gevoelige werkzame stoffen van het natuurproduct biergist blijven in BT-Hefe 
Press door het zachte drogen bij lage temperaturen in hun biologische 
werkzaamheid volledig behouden. Het risico van spijsverteringsstoringen kan 
met extra toediening van BT-Hefe Press bij het normale rantsoen worden 
gereduceerd. 

Natuurlijke aminozuren, vetzuren, talrijke vitamines als elektrolyten en 
sporenelementen completeren BT-Hefe Press tot een belangrijk supplement 
dat op lange termijn als preventie tegen tekorten zoals een doffe vacht of 
hoefschade kan worden ingezet. BT-Hefe Press schept derhalve een basis 
voor hoge prestaties in de sport, in de fokkerij en stressvolle situaties.  

De brokvorm waarborgt een stofvrije toediening en laat allergische reacties 
van de luchtwegen zeker niet ontstaan. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Bierbostel, biergist, calciumcarbonaat, dextrose, melasse, lijnzaad, tarwezemelen 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   29,0  % 
Ruw vet  8,0  % 
Ruwe vezels    9,0  % 
Ruwe as    10,0 % 
Calcium   1,6  % 
Fosfor   0,8  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium     0,2  % 

 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 12,1    MJ/kg OS 
 13,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 234 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  80.000 i.E. 
Vitamine D3  3.000   i.E. 
Vitamine E    600    mg 
Vitamine B1      80    mg 
Vitamine B2     22    mg 
Vitamine B6     19    mg 
Nicotinezuur    215   mg 
Pantonheenzuur     65    mg 
Foliumzuur      10    mg 
Biotine    460   mg  

Zetmeelgehalte    5,3% 
Suikergehalte        3,6% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
5500  gg  aallss  aaaannvvuulllliinngg  oopp  hheett  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  rraannttssooeenn    
1 Höveler voerschep bevat circa 1.000 gram BT-Hefe Press  
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 SSppiieerrooppbboouuww  

  VViittaallee  iinnggrreeddiiëënntteenn  

 GGeewwiicchhttssttooeennaammee  

  ZZoowweell  iinn  2255  kkgg  aallss  88  kkgg  mmooggeelliijjkk  

OOrrggiinnaall  RReeffoorrmmaatt  

 

 

   

Vermoeiingsverschijnselen, prestatieverminderingen en een nalatende 
weerstand zijn vaak bijwerkingen van een druk wedstrijdseizoen.  

Reformat vult de gebruikte reserves snel en doelgericht aan door een 
uitgekiende combinatie van vitamines, mineralen, en sporenelementen in 
combinatie met snel beschikbare koolhydraten en essentiële aminozuren. De 
optimale verhouding van aminozuren uit soja en biergist ondersteunt de 
doelgerichte spieropbouw bij sport- en fokpaarden. De hoge, op elkaar 
afgestemde gehaltes aan vitamine A, D3, E en C alsmede het 
bètacaroteenaandeel versterken het immuunsysteem, helpen bij de 
botopbouw en ondersteunen de spierfunctie. De sporenelementen 
stimuleren talrijke enzymfuncties in de energie- en spierstofwisseling, 
bevorderen de vorming van de rode bloedcellen (belangrijk voor voldoende 
zuurstoftransport naar de spieren) en beïnvloeden zo positief de 
regeneratieprocessen in het organisme. 

Reformat is bovendien rijk aan B-vitamines die eveneens belangrijk zijn voor 
de verschillende stofwisselingsprocessen, bv. koolhydraat-, vet- en 
celstofwisseling. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Bierbostel, biergist, sojaschroot, luzernegroenmeel, lijnextractieschroot, 
tarwezemelen, calciumcarbonaat, dextrose, melasse, plantenolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   29,0  % 
Ruw vet  5,0  % 
Ruwe vezels    9,0  % 
Ruwe as    10,5 % 
Calcium   1,7  % 
Fosfor   0,7  % 
Natrium   0,5  % 
Magnesium     0,2  % 
Lysine    3,7  % 
Methionine  0,6  % 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 11,6    MJ/kg OS 
 12,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 217 g/kg 

Zetmeelgehalte    8,2% 
Suikergehalte        6,1% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
3300  gg  --  5500  gg  aallss  aaaannvvuulllliinngg  oopp  hheett  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  rraannttssooeenn    
1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram Reformat  TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 

Vitamine A    105.000  i.E. 
Vitamine D3    10.200   i.E. 
Vitamine E     1000   mg 
Vitamine B1     11,0  mg 
Vitamine B2   18,0  mg 
Vitamine B6    13,0  mg 
Vitamine B12       251    µg 
Pantonheenzuur     37    mg 
Nacine   200    mg 
Foliumzuur         2,0   mg 
Bètacaroteen       2.000  mg 

Vitamine C   1000    mg 
Biotine  2000    µg 
Cholinechloride  500    mg 
Zink    520   mg 
Mangaan  230   mg 
Ijzer  131    mg 
Koper  92     mg 
Jodium    5     mg 
Seleen      2,5  mg 
Kobalt   1,5    mg 

 GGllaannzzeennddee  vvaacchhtt  

  SStteerrkkee  hhooeevveenn  

 GGeezzoonnddee  ssppiijjssvveerrtteerriinngg  

  ZZoowweell  iinn  2255  kkgg  aallss  88  kkgg  mmooggeelliijjkk  

OOrriiggiinnaall  BBTT--HHeeffee  PPrreessss  

 

  

 

 

BT-Hefe Press is een diëtistisch waardevol voedingssupplement– mogelijk 
gemaakt door het geconcentreerde gehalte aan biergist en bierbostel. 
Gedroogde bierbostel is bijzonder rijk aan ruwe vezels, biergist is rijk aan 
vitamine B en houdt de natuurlijke flora van de dikke darm in evenwicht. De 
gevoelige werkzame stoffen van het natuurproduct biergist blijven in BT-Hefe 
Press door het zachte drogen bij lage temperaturen in hun biologische 
werkzaamheid volledig behouden. Het risico van spijsverteringsstoringen kan 
met extra toediening van BT-Hefe Press bij het normale rantsoen worden 
gereduceerd. 

Natuurlijke aminozuren, vetzuren, talrijke vitamines als elektrolyten en 
sporenelementen completeren BT-Hefe Press tot een belangrijk supplement 
dat op lange termijn als preventie tegen tekorten zoals een doffe vacht of 
hoefschade kan worden ingezet. BT-Hefe Press schept derhalve een basis 
voor hoge prestaties in de sport, in de fokkerij en stressvolle situaties.  

De brokvorm waarborgt een stofvrije toediening en laat allergische reacties 
van de luchtwegen zeker niet ontstaan. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Bierbostel, biergist, calciumcarbonaat, dextrose, melasse, lijnzaad, tarwezemelen 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   29,0  % 
Ruw vet  8,0  % 
Ruwe vezels    9,0  % 
Ruwe as    10,0 % 
Calcium   1,6  % 
Fosfor   0,8  % 
Natrium   0,3  % 
Magnesium     0,2  % 

 

VVeerrtteeeerrbbaarree  eenneerrggiiee 
 12,1    MJ/kg OS 
 13,8    MJ/kg DS 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 234 g/kg 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A  80.000 i.E. 
Vitamine D3  3.000   i.E. 
Vitamine E    600    mg 
Vitamine B1      80    mg 
Vitamine B2     22    mg 
Vitamine B6     19    mg 
Nicotinezuur    215   mg 
Pantonheenzuur     65    mg 
Foliumzuur      10    mg 
Biotine    460   mg  

Zetmeelgehalte    5,3% 
Suikergehalte        3,6% 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
5500  gg  aallss  aaaannvvuulllliinngg  oopp  hheett  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  rraannttssooeenn    
1 Höveler voerschep bevat circa 1.000 gram BT-Hefe Press  
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 AAll  5500  jjaaaarr  mmaarrkkttlleeiiddeerr  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 GGeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  ddoosseerreenn  

  SSmmaakkeelliijjkk  

RReeffoorrmmiinn  PPlluuss  

 

Aanvullende vitaminen en mineralen die passen bij elk rantsoen 

Als vitaminen en mineralensupplement zorgt de Reformin Plus voor een 
evenwichtig en gezonde verzorging van het paard. Wanneer het 
basisrantsoen een tekort heeft aan belangrijke sporenelementen, vitaminen 
en mineralen kan de Reformin Plus worden ingezet om deze tekorten aan te 
vullen. Daarnaast kan de Reformin Plus als extra worden ingezet bij 
bijvoorbeeld een druk wedstrijdseizoen, dracht of veulenopfok. Het Reformin 
Plus recept ondersteunt alle metabolische processen in het lichaam van het 
dier. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Calciumcarbonaat, mono calciumfosfaat, natriumchloride, tarwekiemen, 
tarwemeel, tarwezemelen, biergist, magnesiumoxide, sojaolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    7,0  % 
Calcium  14,2  % 
Fosfor   5,0  % 
Magnesium     1,5  % 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 37 g/kg 

Zetmeelgehalte 7,39 % 
Suikergehalte     2,00 % 

Per dag: 
SSppoorrttppaaaarrddeenn::  110000  ggrraamm  
FFookkppaaaarrddeenn::  112200  ttoott  115500  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnkkeenn  eenn  kklleeiinnee  ppaaaarrddeenn::  6600  ttoott  8800  ggrraamm  
VVeeuulleennss  eenn  ppoonnyy’’ss::  5500  ttoott  6600  ggrraamm  

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    600.000  i.E. 
Vitamine D3    60.000   i.E. 
Vitamine E   5000   mg 
Vitamine B1     100   mg 
Vitamine B2   160   mg 
Vitamine B6    125   mg 
Vitamine B12   1250   µg 
Pantonheenzuur    370   mg 
Nacine    800   mg 
Foliumzuur    19   mg 

Vitamine C    4000    mg 
Biotine  20.000    µg 
Cholinechloride   5100    mg 
Zink    4800    mg 
Mangaan  1500    mg 
Ijzer   1300    mg 
Koper    600    mg 
Jodium    25    mg 
Seleen      18    mg 
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 GGrraaaannvvrriijj  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 VVoolllleeddiiggee  vveerrzzoorrggiinngg  

  VViittaammiinnee  eenn  MMiinneerraalleenn  

RReeffoorrmmiinn  MMüüssllii  

 

 

Reformin müsli is ontwikkeld en goedgekeurd door wetenschappers en 
professionals. Dit product is het perfecte alternatief voor conventioneel 
aanvullend diervoeder met vitaminen en mineralen. 

De smakelijke muesli is graan- en melassevrij. Dit product heeft een hoge 
acceptatiegraad en is met name geschikt voor paarden die buiten staan en 
voor paarden die een toevoeging met mineralen nodig hebben, maar geen 
krachtvoer krijgen. Reformin müsli voorziet het dier van alle mineralen, 
vitaminen en sporenelementen, om te voldoen aan alle behoeften op het 
gebied van voedingsstoffen. 

De samenstelling van Reformin müsli wordt continu gecontroleerd. De 
vitaliteit en prestaties van het paard hangen met name af van de voorziening 
in de voedingsbehoefte. Om die reden draagt Reformin müsli voor een 
belangrijk deel bij aan het leveren van voldoende mineralen en vitaminen en 
is het product onmisbaar als onderdeel van het dagelijkse rantsoen. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Appelpulp, hulzen van zonnebloem, lijnzaadhulzen, chicoreipulp, 
zoetelupinevlokken, johannesbrood, alfalfa, monocalciumfosfaat, wortelvlokken, 
calciumcarbonaat, magnesiumoxide 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    8,8  % 
Ruw vet   2,3  % 
Ruwe vezels    23,7  % 
Ruwe as   12,6  % 
Calcium   1,9  % 
Fosfor   1,0  % 
Natrium    0,4  % 
Magnesium     0,6  % 

 TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    100.000  i.E. 
Vitamine D3    30.000   i.E. 
Vitamine E   2500   mg 
Vitamine B1     57   mg 
Vitamine B2     85   mg 
Vitamine B6    70   mg 
Vitamine B12     700   µg 
Nacine    440   mg 
Foliumzuur     10   mg 

Vitamine C    2000    mg 
Biotine  10.000    µg 
Cholinechloride   2520    mg 
Zink    2500    mg 
Mangaan   700    mg 
Ijzer  663    mg 
Koper    300    mg 
Jodium    13    mg 
Seleen    9    mg 

Per 100 kg lichaamsgewicht per dag: 
3300  gg  aallss  ggeebbrruuiikkeelliijjkk  rraannttssooeenn    
1 Höveler voerschep bevat circa 1.100 gram Reformat  

Zetmeelgehalte   41 % 

Suikergehalte   7,5 % 

 AAll  5500  jjaaaarr  mmaarrkkttlleeiiddeerr  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 GGeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  ddoosseerreenn  

  SSmmaakkeelliijjkk  

RReeffoorrmmiinn  PPlluuss  

 

Aanvullende vitaminen en mineralen die passen bij elk rantsoen 

Als vitaminen en mineralensupplement zorgt de Reformin Plus voor een 
evenwichtig en gezonde verzorging van het paard. Wanneer het 
basisrantsoen een tekort heeft aan belangrijke sporenelementen, vitaminen 
en mineralen kan de Reformin Plus worden ingezet om deze tekorten aan te 
vullen. Daarnaast kan de Reformin Plus als extra worden ingezet bij 
bijvoorbeeld een druk wedstrijdseizoen, dracht of veulenopfok. Het Reformin 
Plus recept ondersteunt alle metabolische processen in het lichaam van het 
dier. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Calciumcarbonaat, mono calciumfosfaat, natriumchloride, tarwekiemen, 
tarwemeel, tarwezemelen, biergist, magnesiumoxide, sojaolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    7,0  % 
Calcium  14,2  % 
Fosfor   5,0  % 
Magnesium     1,5  % 

VVeerrtteeeerrbbaaaarr  rruuww  eeiiwwiitt 
 37 g/kg 

Zetmeelgehalte 7,39 % 
Suikergehalte     2,00 % 

Per dag: 
SSppoorrttppaaaarrddeenn::  110000  ggrraamm  
FFookkppaaaarrddeenn::  112200  ttoott  115500  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnkkeenn  eenn  kklleeiinnee  ppaaaarrddeenn::  6600  ttoott  8800  ggrraamm  
VVeeuulleennss  eenn  ppoonnyy’’ss::  5500  ttoott  6600  ggrraamm  

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    600.000  i.E. 
Vitamine D3    60.000   i.E. 
Vitamine E   5000   mg 
Vitamine B1     100   mg 
Vitamine B2   160   mg 
Vitamine B6    125   mg 
Vitamine B12   1250   µg 
Pantonheenzuur    370   mg 
Nacine    800   mg 
Foliumzuur    19   mg 

Vitamine C    4000    mg 
Biotine  20.000    µg 
Cholinechloride   5100    mg 
Zink    4800    mg 
Mangaan  1500    mg 
Ijzer   1300    mg 
Koper    600    mg 
Jodium    25    mg 
Seleen      18    mg 
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 AAaannvvuulllleennddee  vviittaammiinneenn  eenn  mmiinneerraalleenn  

  SSmmaakkeelliijjkk  

 GGeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  ddoosseerreenn  

  VVllooeeiibbaarree  vvaarriiaanntt  RReeffoorrmmiinn  PPlluuss  

RReeffoorrmmiinn  LLiiqquuiidd  

 

Vloeibare vitaminen en mineralen 

De Reformin Liquid is net als de Reformin Plus een aanvullend vitaminen en 
mineralen supplement, maar dan in vloeibare vorm. De Reformin Liquid is 
een goed alternatief voor paarden die de neiging hebben om de Reformin 
Plus korrels uit het voer te selecteren. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Water, sucrose, druivensuiker 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Vocht    51,0  % 
Ruw vet   0,6  % 
Ruwe as    6,6  % 
Natrium    0,8  % 
Magnesium     1,2  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    200.000   i.E. 
Vitamine D3    35.000   i.E. 
Vitamine E   5300    mg 
Vitamine B1      200   mg 
Vitamine B2    280   mg 
Vitamine B6     300   mg 
Vitamine B12    2000   µg 
Nacine   1000   mg 
Foliumzuur    50    mg 
Calcium-D-Pantothenat 400   mg 

Vitamine C    10.000    mg 
Biotine  20.000    µg 
Cholinechloride   5000    mg 
Zink    4000    mg 
Mangaan  4000    mg 
Ijzer   1300    mg 
Koper    1000    mg 
Seleen     12    mg 

Per dag: 
PPaaaarrdd::  6600  mmll  
PPoonnyy::  3300  mmll    
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 MMooooiieerree  vvaacchhtt  

  SStteerrkkeerree  hhooeevveenn  

 BBeevvaatt  oorrggaanniisscchhee  zziinnkk  eenn  bbiioottiinnee  

 VVeerrmmiinnddeerrtt  ssttrreessss  

  VVuulltt  tteekkoorrtteenn  aaaann  

 VVoooorr  hheett  ggeessppaannnneenn  ppaaaarrdd  

HHöövveelleerr  BBiioottiinn  PPlluuss  

  

HHöövveelleerr  MMaaggnneessiiuumm  PPlluuss  

 

Een glanzende vacht en mooie hoeven zijn zichtbare tekenen van een 
gezond paard. Met biotine, zink en methionine bevat Biotin Plus 
voedingsstoffen die essentieel zijn voor het opbouwen van een gezonde 
hoefhoorn en vacht. Door de hoogwaardige samenstelling hoeft er maar 
een kleine hoeveelheid gevoerd te worden om uw paard er beter uit te laten 
zien. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Dextrose, tarwemeel, sacharose, natriumchloride, calciumcarbonaat, 
zonnebloemolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    2,9  % 
Ruw vet   0,7  % 
Ruwe vezels    0,6  % 
Ruwe as    15,0  % 
Calcium   2,0  % 
Fosfor   0,02% 
Natrium    2,0  % 
Magnesium     0,2  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Biotine   1.000.000 µg 
DL-Methionine   20.000   mg 
Vitamine C   2000    mg 
Zink als zink chelaat    5000    mg 
Zink als zink-oxide       5000    mg 

Voedingsadvies per dag: 
PPoonnyy’’ss::    55--1100  ggrraamm  
KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::  1100--2200  ggrraamm  
GGrroottee  ppaaaarrddeenn  ((660000kkgg))  1155--3300  ggrraamm  

Höveler Magnesium Plus is speciaal samengesteld om tekorten van 
magnesium compenseren, wat zorgt voor minder stress bij een gespannen 
paard. Het is een aanvullend supplement met een hoog gehalte magnesium 
en vitamine B. Magnesium Plus vult de tekorten aan en zorgt voor een beter 
uithoudingsvermogen. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magnesium oxide, dextrose, sacharose, tarwebloem, magnesiumfumaraat, 
geraffineerde zonnebloemolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    2,0  % 
Ruw vet   2,2  % 
Ruwe vezels    0,7  % 
Ruwe as    25,7  % 
Calcium   0,2  % 
Fosfor   0,02% 
Magnesium    15,0  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E    8.800   mg 
Vitamine C      9.600    mg 
Vitamine B12      4.000    mg 
Magnaan    4.000    mg 
Zink als zink-oxide  5.000    mg 

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    7755  ––  110000  ggrraamm  

 AAaannvvuulllleennddee  vviittaammiinneenn  eenn  mmiinneerraalleenn  

  SSmmaakkeelliijjkk  

 GGeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  ddoosseerreenn  

  VVllooeeiibbaarree  vvaarriiaanntt  RReeffoorrmmiinn  PPlluuss  

RReeffoorrmmiinn  LLiiqquuiidd  

 

Vloeibare vitaminen en mineralen 

De Reformin Liquid is net als de Reformin Plus een aanvullend vitaminen en 
mineralen supplement, maar dan in vloeibare vorm. De Reformin Liquid is 
een goed alternatief voor paarden die de neiging hebben om de Reformin 
Plus korrels uit het voer te selecteren. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Water, sucrose, druivensuiker 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Vocht    51,0  % 
Ruw vet   0,6  % 
Ruwe as    6,6  % 
Natrium    0,8  % 
Magnesium     1,2  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    200.000   i.E. 
Vitamine D3    35.000   i.E. 
Vitamine E   5300    mg 
Vitamine B1      200   mg 
Vitamine B2    280   mg 
Vitamine B6     300   mg 
Vitamine B12    2000   µg 
Nacine   1000   mg 
Foliumzuur    50    mg 
Calcium-D-Pantothenat 400   mg 

Vitamine C    10.000    mg 
Biotine  20.000    µg 
Cholinechloride   5000    mg 
Zink    4000    mg 
Mangaan  4000    mg 
Ijzer   1300    mg 
Koper    1000    mg 
Seleen     12    mg 

Per dag: 
PPaaaarrdd::  6600  mmll  
PPoonnyy::  3300  mmll    
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 OOnnddeerrsstteeuunneenndd  eenn  ssnneell  hheerrsstteell  

  VVuulltt  vviittaammiinneenn  eenn  mmiinneerraalleenn  aaaann  

 BBiijj  vveeeell  zzwweeeettvveerrlliieess  eenn//ooff  ttrraaiinniinngg  

 VViittaammiinnee  bboooosstt  

  OOnnddeerrsstteeuunntt  hheett  iimmmmuuuunnssyysstteeeemm  

 VVeeuulleenn,,  ffookk--  eenn  ssppoorrttppaaaarrddeenn  

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    ccaa..  3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    ccaa..  110000  ggrraamm  
FFookkmmeerrrriieess::      ccaa..  110000  ggrraamm  

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    7755  ––  110000  ggrraamm  

HHöövveelleerr  EElleekkttrroollyyttee  PPlluuss  

  

 

HHöövveelleerr  VViittaammiinn  PPlluuss  

 

Wanneer een paard veel zweet tijdens warm weer of zware trainingen, 
verliest het paard veel vitaminen en mineralen. Elektrolyte Plus bevat 
belangrijke elektrolyten, vitaminen en glucose en zorgt zo voor een snel 
herstel na zwaar werk. Uw paard is weer snel fit en op kracht. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Natriumchloride, dextrose, lactose, kaliumchloride, natriumcitraat, 
magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Calcium   0,10  % 
Natrium   14,20  % 
Magnesium     0,55  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine C   5000    mg 
Vitamine E  4000    mg 

De vitaminen in de Vitamin Plus vullen eventuele tekorten aan, die door 
voeding niet worden aangevuld wanneer de behoefte toeneemt. Denk 
hierbij onder andere aan (meerdaagse) wedstrijden, verandering van 
seizoen of verhuizing van stal. De Vitamin Plus ondersteunt het 
immuunsysteem dat de algehele gezondheid en daarmee ook de 
vruchtbaarheid verbetert. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Dextrose, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruwe as   5,3  % 
Calcium   0,1  % 
Natrium   2,0  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A   200.000   iE 
Vitamine E   7.000    mg 
Vitamine C    14.000    mg 
Vitamine B1  1.000    mg 
Vitamine B6     700    mg 
Vitamine B12  3.000    µg 
Niacine  8.000    mg 
Foliumzuur     100    mg 
Calcium-D- 
Pantothenaat  2.000    mg 
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 AAnnttiiooxxiiddeerreennddee  wweerrkkiinngg  

  SSooeeppeellee  ssppiieerreenn  

 SSppiieerrhheerrsstteell  

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    ccaa..  3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    ccaa..  110000  ggrraamm  
FFookkmmeerrrriieess::      ccaa..  110000  ggrraamm  

HHöövveelleerr  EE--VViittaa  PPlluuss  

 SSaammeennsstteelllliinngg 
Dextrose, sacharose, tarwemeel, magnesiumfumaraat, zonnebloemolie 

Vitamine E en selenium staan bekend om hun antioxiderende werking in het 
gehele spierstelsel. De E-vita Plus zorgt voor ontspannen spieren en helpt elke 
spiercel efficiënt te werken. De E-vita Plus is geschikt voor zowel recreatie- als 
sportpaarden. 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    2,1  % 
Ruw vet   0,7  % 
Ruwe vezels    0,7  % 
Ruwe as   1,7  % 
Calcium   0,2  % 
Fosfor   0,02% 
Magnesium    0,7  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine C    5.000    mg 
Vitamine E   50.000    mg 
Selenium als  
Na-Seleniet   25    mg 

 OOnnddeerrsstteeuunneenndd  eenn  ssnneell  hheerrsstteell  

  VVuulltt  vviittaammiinneenn  eenn  mmiinneerraalleenn  aaaann  

 BBiijj  vveeeell  zzwweeeettvveerrlliieess  eenn//ooff  ttrraaiinniinngg  

 VViittaammiinnee  bboooosstt  

  OOnnddeerrsstteeuunntt  hheett  iimmmmuuuunnssyysstteeeemm  

 VVeeuulleenn,,  ffookk--  eenn  ssppoorrttppaaaarrddeenn  

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    ccaa..  3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    ccaa..  7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    ccaa..  110000  ggrraamm  
FFookkmmeerrrriieess::      ccaa..  110000  ggrraamm  

Voedingsadvies per dag: 
VVeeuulleennss//PPoonnyy’’ss::    3300  ggrraamm  
JJaaaarrlliinnggeenn//KKlleeiinnee  ppaaaarrddeenn::    5500  ggrraamm  
RReeccrreeaattiiee  ppaaaarrddeenn::    7755  ggrraamm  
SSppoorrttppaaaarrddeenn::    7755  ––  110000  ggrraamm  

HHöövveelleerr  EElleekkttrroollyyttee  PPlluuss  

  

 

HHöövveelleerr  VViittaammiinn  PPlluuss  

 

Wanneer een paard veel zweet tijdens warm weer of zware trainingen, 
verliest het paard veel vitaminen en mineralen. Elektrolyte Plus bevat 
belangrijke elektrolyten, vitaminen en glucose en zorgt zo voor een snel 
herstel na zwaar werk. Uw paard is weer snel fit en op kracht. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Natriumchloride, dextrose, lactose, kaliumchloride, natriumcitraat, 
magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Calcium   0,10  % 
Natrium   14,20  % 
Magnesium     0,55  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine C   5000    mg 
Vitamine E  4000    mg 

De vitaminen in de Vitamin Plus vullen eventuele tekorten aan, die door 
voeding niet worden aangevuld wanneer de behoefte toeneemt. Denk 
hierbij onder andere aan (meerdaagse) wedstrijden, verandering van 
seizoen of verhuizing van stal. De Vitamin Plus ondersteunt het 
immuunsysteem dat de algehele gezondheid en daarmee ook de 
vruchtbaarheid verbetert. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Dextrose, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruwe as   5,3  % 
Calcium   0,1  % 
Natrium   2,0  % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A   200.000   iE 
Vitamine E   7.000    mg 
Vitamine C    14.000    mg 
Vitamine B1  1.000    mg 
Vitamine B6     700    mg 
Vitamine B12  3.000    µg 
Niacine  8.000    mg 
Foliumzuur     100    mg 
Calcium-D- 
Pantothenaat  2.000    mg 
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 LLuucchhttwweeggeenn  

  LLoonnggeenn  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

 GGeewwrriicchhtteenn  

  OOnnttsstteekkiinnggssrreemmmmeenndd  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 150 ml komt overeen met 20 g kruidenmengsel. Voor 
een optimale werking van de etherische oliën kan warm water worden gebruikt. 
Test 4488  uuuurr  doping positief 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 120 ml komt overeen met 20 g kruidenmengsel.  
De kruiden niet langer dan 6 weken achtereen voeren. 
Test 4488  uuuurr  doping positief 

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  BBrroonncchhoo--ffiitt  

  

  

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  GGeelleennkk--ffiitt  

 

 

Ter ondersteuning van het gehele ademhalingsstelsel 
Hoogwaardige secundaire plantenstoffen hebben een verlichtende werking 
dankzij de ontstekingsremmende en antimicrobiële eigenschappen bij 
irritaties aan de luchtwegen. De hoogwaardige kruiden in het product zijn 
onderworpen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en 
gehalte. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Heemstblad, heemstkruid, thijm, ongeschilde zoethoutwortel, 
weegbreeblad,  
anijs, berkenblad, venkel, hele wolkruidbloem, kaasjeskruidbloem

Ter ondersteuning van de gewrichten 
De secundaire plantenstoffen hebben een verlichtende werking dankzij de 
pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen bij irritaties aan het 
bewegingsmechanisme. De hoogwaardige kruiden in het product zijn 
onderworpen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en 
gehalte. 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   14,3  % 
Ruw vet   7,0  % 
Ruwe vezels    17,9  % 
Ruwe as   7,6  % 
Natrium   0,16 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Hooibloem, wilgenbast, berkblad, moerasspirea, paardenbloem, 
duivelsklauwwortel, wier, goudsbloem 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   14,6  % 
Ruw vet   2,9  % 
Ruwe vezels    15,2  % 
Ruwe as   7,8  % 
Natrium   0,14 % 
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 MMaaaaggzzwweerreenn    

  MMaaaagg  //  ddaarrmm  oonnddeerrsstteeuunniinngg  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

 LLeevveerr,,  nniieerreenn  eenn  bbllaaaass  

  HHeerrsstteell  oorrggaanneenn  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 130 ml komt overeen met 15 g kruidenmengsel.  
Test 4488  uuuurr  doping positief 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 130 ml komt overeen met 15 g kruidenmengsel.  
Test 4488  uuuurr  doping positief 

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  MMaaggeenn--ffiitt  

  

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  LLeebbeerr--ffiitt  

 

 

 

Ter ondersteuning van het maag- en darmstelsel 
De speciaal afgestemde kruiden ondersteunen dankzij de bevorderende, 
krampstillende en adstringerende eigenschappen van de secundaire 
plantstoffen de celfuncties en fysiologische spijsvertering.  De hoogwaardige 
kruiden in het product zijn onderworpen aan strenge kwaliteitseisen op het 
gebied van zuiverheid en gehalte. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Heemstblad, eikenschors, tormentil, bramenstruikblad, salieblad, 
varkensgras, malrove, duizendblad, goudsbloem, blauwebesblad, 
zilverschoon, oregano 

Ter ondersteuning van de lever- en nierfunctie 
Het speciaal afgestemde kruidenmengsel is ontwikkeld ter ondersteuning 
van de lever, nieren en blaas. 

De hoogwaardige kruiden in het product zijn onderworpen aan strenge 
kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en gehalte. 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,1  % 
Ruw vet   3,0  % 
Ruwe vezels    18,4  % 
Ruwe as   7,7  % 
Natrium   0,13 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Brandnetelblad, paardenbloem, mariadistelvrucht, artisjokblad, 
knoflookvlokken, jeneverbes, elymuswortel, duizendblad, peterselie, 
orthosiphonblad, hysopkruid, stalkruidwortel, korenbloem 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   15,8  % 
Ruw vet   6,3  % 
Ruwe vezels    14,1  % 
Ruwe as   9,3  % 
Natrium   0,12 % 

 LLuucchhttwweeggeenn  

  LLoonnggeenn  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

 GGeewwrriicchhtteenn  

  OOnnttsstteekkiinnggssrreemmmmeenndd  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 150 ml komt overeen met 20 g kruidenmengsel. Voor 
een optimale werking van de etherische oliën kan warm water worden gebruikt. 
Test 4488  uuuurr  doping positief 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 120 ml komt overeen met 20 g kruidenmengsel.  
De kruiden niet langer dan 6 weken achtereen voeren. 
Test 4488  uuuurr  doping positief 

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  BBrroonncchhoo--ffiitt  

  

  

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  GGeelleennkk--ffiitt  

 

 

Ter ondersteuning van het gehele ademhalingsstelsel 
Hoogwaardige secundaire plantenstoffen hebben een verlichtende werking 
dankzij de ontstekingsremmende en antimicrobiële eigenschappen bij 
irritaties aan de luchtwegen. De hoogwaardige kruiden in het product zijn 
onderworpen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en 
gehalte. 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Heemstblad, heemstkruid, thijm, ongeschilde zoethoutwortel, 
weegbreeblad,  
anijs, berkenblad, venkel, hele wolkruidbloem, kaasjeskruidbloem

Ter ondersteuning van de gewrichten 
De secundaire plantenstoffen hebben een verlichtende werking dankzij de 
pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen bij irritaties aan het 
bewegingsmechanisme. De hoogwaardige kruiden in het product zijn 
onderworpen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en 
gehalte. 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   14,3  % 
Ruw vet   7,0  % 
Ruwe vezels    17,9  % 
Ruwe as   7,6  % 
Natrium   0,16 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Hooibloem, wilgenbast, berkblad, moerasspirea, paardenbloem, 
duivelsklauwwortel, wier, goudsbloem 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   14,6  % 
Ruw vet   2,9  % 
Ruwe vezels    15,2  % 
Ruwe as   7,8  % 
Natrium   0,14 % 
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 HHuuiidd,,  hhooeeff  eenn  vvaacchhtt  

  VVaacchhttpprroobblleemmeenn  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

Ter ondersteuning, van de huid, hoeven en vacht 
Het speciaal afgestemde kruidenmengsel ondersteunt bij irritatie, eczeem 
en vachtproblemen, en zorgt voor een gezonde huidstofwisseling. 
De hoogwaardige kruiden in het product zijn onderworpen aan strenge 
kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en gehalte. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 130 ml komt overeen met 15 g kruidenmengsel.  
Test 4488  uuuurr  doping positief 

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  DDeerrmmaa--ffiitt  

  

      
SSaammeennsstteelllliinngg 
Brandnetelblad, paardenstaart, goudsbloem met kelk, walnootblad, 
rozenbottel met zaad, kamillebloem, madeliefje, klit, knoflookvlokken 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,9  % 
Ruw vet   3,7  % 
Ruwe vezels    15,7  % 
Ruwe as    10,8  % 
Natrium   0,15 % 
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 HHuuiidd,,  hhooeeff  eenn  vvaacchhtt  

  VVaacchhttpprroobblleemmeenn  

 110000%%  nnaattuuuurrlliijjkk  

Ter ondersteuning, van de huid, hoeven en vacht 
Het speciaal afgestemde kruidenmengsel ondersteunt bij irritatie, eczeem 
en vachtproblemen, en zorgt voor een gezonde huidstofwisseling. 
De hoogwaardige kruiden in het product zijn onderworpen aan strenge 
kwaliteitseisen op het gebied van zuiverheid en gehalte. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
8 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.  
Een gevulde maatbeker van 130 ml komt overeen met 15 g kruidenmengsel.  
Test 4488  uuuurr  doping positief 

HHöövveelleerr  HHeerrbbss  DDeerrmmaa--ffiitt  

  

      
SSaammeennsstteelllliinngg 
Brandnetelblad, paardenstaart, goudsbloem met kelk, walnootblad, 
rozenbottel met zaad, kamillebloem, madeliefje, klit, knoflookvlokken 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,9  % 
Ruw vet   3,7  % 
Ruwe vezels    15,7  % 
Ruwe as    10,8  % 
Natrium   0,15 % 

 

www.hoveler.nl – info@hoveler.nl  

SSuupppplleemmeenntteenn  vvoooorr  eellkkee  bbeehhooeeffttee    

 
 

47



 GGeewwrriicchhtteenn  

  VViittaalliitteeiitt  

 KKrraaaakkbbeeeenn  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  ggeewwrriicchhtteenn  eenn  hheett  bbeewweeggiinnggssaappppaarraaaatt  

Bij artrose, spat, hoefkatrolontsteking, gewrichtspijn en verwante aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat is het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 
voedingsstoffen van zeer groot belang. De werkzame stoffen in Equinova® 
Arthroagil zijn sporenelementen, collageen en hoogwaardig plantaardige 
werkzame bestanddelen. Ze ondersteunen specifiek de gewrichten en het 
bewegingsapparaat, waardoor het welzijn van de paarden verbeterd wordt. 
Hoogwaardige sporenelementen zoals mangaan chelaat spelen een belangrijke rol 
bij kraakbeensynthese. De bewezen ingrediënten van kurkuma en Duivelsklauw 
tonen een gunstig effect op het bewegingsapparaat van het paard. Om het 
supplement compleet te maken wordt er ook gebruikt gemaakt van bekende 
radicaalvangers zoals vitamine E, vitamine C en anti-oxidant ingrediënten uit 
druivenpittenmeel. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  110000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Dagelijkse dosering 5-10 ml
Acute dosering 10 ml

Test 44  ddaaggeenn  doping positief 

AArrtthhrrooaaggiill  
 

 

 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
25,0% callageenhydrolysaat, gehydrolyseerde bietsuiker, 5,0% geraffineerde 
druivenpitolie, 0,5% yucca schildigera 7,12 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   23,0  % 
Ruw vet   6,1  % 
Ruwe vezels    0,01 % 
Ruwe as   0,8  % 
Natrium   0,02 % 
Lysine     0,8  % 
Threonine    0,4 % 
Methionine   0,2  % 
Vocht    46   % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E   9.750    mg (3a700) 
Vitamine C    40.000    mg (3a300) 
Magnaan         440    mg (3b506 

SSeennssoorriisscchhttee  ttooeevvooeeggiinnggeenn  
Duivelsklauwextract  30.000    mg (Harpagopytum procumbens) 
Kurkuma extract        20.000    mg (Curcumae longae-extract) 
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 IImmmmuuuunnssyysstteeeemm  

  AAddeemmhhaalliinngg  

 KKrruuiiddeenn  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  bbiijj  mmooeeiittee  mmeett  aaddeemmhhaalleenn  

Juist in de overgangsperiode tussen de verschillende jaargetijden zijn paarden 
vatbaarder en daardoor hebben ze sneller last van ademhalingsproblemen en 
hoesten. Door de toevoeging van kruidenplanten in Broncosecrin wordt de 
regeneratie ondersteund bij ademhalingsproblemen. Extra vitaminen stabiliseren 
het immuunsysteem waardoor ziekteverwekkers worden tegengegaan. 
Hoogwaardige secundaire plantaardige stoffen hebben een 
ontstekingsremmende en antibacteriële werking. Gestrand, vastzittend slijm wordt 
beter opgelost. De toevoeging van tijm en weegbreebladeren stimuleren een vrije 
ademhaling en geven een zacht, verlichtend gevoel. 

De vitaminen E en C zijn extra toegevoegd, die zijn belangrijk voor een sterke 
afweer. Eucalyptus ondersteunt het ademhalingssysteem, lost hardnekkig 
bronchiale slijm op en remt de groei van bacteriën. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  110000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Langdurige  dosering 10 ml 
Acute dosering 15 ml 

Test 4488  uuuurr  doping positief 

BBrroonnccoosseeccrriinn  

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Sucrose, melasse, 2% geraffineerde druivenpitolie, 0.5% geraffineerde 
amandelolie, druivensuiker, lectithine 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    0,5  % 
Ruw vet   4,5  % 
Ruwe vezels    0,1  % 
Ruwe as   0,7  % 
Natrium   0,05 % 
Calcium    0.03 % 
Vocht    47   % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine C   7.000    mg (3a300) 

SSeennssoorriisscchhttee  ttooeevvooeeggiinnggeenn  
Venkelextract    10.000    mg  
Tijm extract    10.000    mg 

 GGeewwrriicchhtteenn  

  VViittaalliitteeiitt  

 KKrraaaakkbbeeeenn  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  ggeewwrriicchhtteenn  eenn  hheett  bbeewweeggiinnggssaappppaarraaaatt  

Bij artrose, spat, hoefkatrolontsteking, gewrichtspijn en verwante aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat is het gebruik van kwalitatief hoogwaardige 
voedingsstoffen van zeer groot belang. De werkzame stoffen in Equinova® 
Arthroagil zijn sporenelementen, collageen en hoogwaardig plantaardige 
werkzame bestanddelen. Ze ondersteunen specifiek de gewrichten en het 
bewegingsapparaat, waardoor het welzijn van de paarden verbeterd wordt. 
Hoogwaardige sporenelementen zoals mangaan chelaat spelen een belangrijke rol 
bij kraakbeensynthese. De bewezen ingrediënten van kurkuma en Duivelsklauw 
tonen een gunstig effect op het bewegingsapparaat van het paard. Om het 
supplement compleet te maken wordt er ook gebruikt gemaakt van bekende 
radicaalvangers zoals vitamine E, vitamine C en anti-oxidant ingrediënten uit 
druivenpittenmeel. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  110000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Dagelijkse dosering 5-10 ml
Acute dosering 10 ml

Test 44  ddaaggeenn  doping positief 

AArrtthhrrooaaggiill  
 

 

 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
25,0% callageenhydrolysaat, gehydrolyseerde bietsuiker, 5,0% geraffineerde 
druivenpitolie, 0,5% yucca schildigera 7,12 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   23,0  % 
Ruw vet   6,1  % 
Ruwe vezels    0,01 % 
Ruwe as   0,8  % 
Natrium   0,02 % 
Lysine     0,8  % 
Threonine    0,4 % 
Methionine   0,2  % 
Vocht    46   % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E   9.750    mg (3a700) 
Vitamine C    40.000    mg (3a300) 
Magnaan         440    mg (3b506 

SSeennssoorriisscchhttee  ttooeevvooeeggiinnggeenn  
Duivelsklauwextract  30.000    mg (Harpagopytum procumbens) 
Kurkuma extract        20.000    mg (Curcumae longae-extract) 
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 SSppiieerr  hheerrsstteell  

  VViittaammiinnee  EE  

 SSeelleenniiuumm  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  aaccttiivviitteeiitt  eenn  ssooeeppeellhheeiidd  vvaann  ddee  ssppiieerreenn  

In stressvolle situaties (zoals ziekte, transport, wedstrijd, training), worden de 
spiercellen anders belast door spanning. Om de functies van cellen goed te 
houden, helpt de combinatie van vitamine E en selenium, deze beschermen de 
celmembranen tegen reactieve zuurstofverbindingen (peroxiden). Tekort aan 
vitamine E kan leiden tot een verminderde spierconditie en minder losgelatenheid. 
Selenium is essentieel voor de functie van het hart en de skeletspieren, een tekort 
kan leiden tot spierpijn en stijfheid. Magnesium activeert vele enzymen die 
betrokken zijn bij de energiestofwisseling van de zenuw en spiercellen. Spierzwakte, 
krampen en nervositeit ontstaan als er niet voldoende magnesium aanwezig is voor 
de zenuw- en spiercellen. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd en hobby dosering 20 ml 
Sport dosering 40 ml 

Test 00  uuuurr  doping positief 

MMyyoopprrootteecctt 
 

 

 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magnesiumcloride, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12,7 % 
Ruw vet    11,3 % 
Ruwe as   4,8  % 
Natrium   0,5  % 
Lysine   8.0  % 
Methionine   1.5  % 
Magnesium   2.5 % 
Vocht    62.0 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Lysine   80    g (3,2,3) 
DL-methionine      15    g (3c301) 
Vitamine E 110.000 mg (3a700) 
Vitamine C   20.000 mg (3a300) 
L-carnitine   10.000 mg (3a910) 
Niacine     2.500 mg (3a314) 
Natriumselenit      20 mg (3b801) 
Bètacaroteen      2 mg (3a160) 
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 HHooeevveenn  

  BBiioottiinnee  
 VVaacchhtt--  

            oonnttwwiikkkkeelliinngg  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  hhooeeff--,,  hhaaaarr--  eenn  vvaacchhttoonnttwwiikkkkeelliinngg  

Droge hoeven en een doffe vacht zijn tekenen van een tekort aan belangrijke vitale 
stoffen. De toevoeging van biotine en methionine bevordert de vorming van 
keratine als belangrijk bestanddeel van hoorn en haar. De organische 
sporenelementen zink, ijzer en mangaan begunstigen de gezonde vacht- en 
hoefgroei.  

Een verpakkingseenheid is genoeg voor een kuur van ca. 3 maanden. Daarom 
raden we aan om in het begin van de vacht wisseling met de kuur te starten. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd, hobby, sport dosering 10 ml* 
Jaarlingen, veulensdosering   5 ml* 
*Het beste resultaat bereikt u met een doseringsperiode van 6 maanden
Test 00  uuuurr  doping positief 

KKeerraanneellllee  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Gehydrolyseerde bietsuiker, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   0,3 % 
Ruw vet    0,1 % 
Ruwe vezels    0.01% 
Ruwe as   2,0  % 
Natrium   0,78 % 
Vocht    63.0 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Hydroxyanaloog (methionine)      50    g (3c307) 
Vitamine B1  120 mg (3a821) 
Vitamine B2  184 mg  
Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride)    152 mg (3a831) 
Vitamine B12  1.500 µg 
Niacine  940 mg (3a314) 
Foliumzuur     23 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat      406 mg (3a841) 
Biotine  1.800.000 µg (3a880) 
Mangaan   5.000 mg (3b506) 
Zink  8.840 mg (3b607) 

 SSppiieerr  hheerrsstteell  

  VViittaammiinnee  EE  

 SSeelleenniiuumm  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  aaccttiivviitteeiitt  eenn  ssooeeppeellhheeiidd  vvaann  ddee  ssppiieerreenn  

In stressvolle situaties (zoals ziekte, transport, wedstrijd, training), worden de 
spiercellen anders belast door spanning. Om de functies van cellen goed te 
houden, helpt de combinatie van vitamine E en selenium, deze beschermen de 
celmembranen tegen reactieve zuurstofverbindingen (peroxiden). Tekort aan 
vitamine E kan leiden tot een verminderde spierconditie en minder losgelatenheid. 
Selenium is essentieel voor de functie van het hart en de skeletspieren, een tekort 
kan leiden tot spierpijn en stijfheid. Magnesium activeert vele enzymen die 
betrokken zijn bij de energiestofwisseling van de zenuw en spiercellen. Spierzwakte, 
krampen en nervositeit ontstaan als er niet voldoende magnesium aanwezig is voor 
de zenuw- en spiercellen. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd en hobby dosering 20 ml 
Sport dosering 40 ml 

Test 00  uuuurr  doping positief 

MMyyoopprrootteecctt 
 

 

 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magnesiumcloride, natriumchloride 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12,7 % 
Ruw vet    11,3 % 
Ruwe as   4,8  % 
Natrium   0,5  % 
Lysine   8.0  % 
Methionine   1.5  % 
Magnesium   2.5 % 
Vocht    62.0 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Lysine   80    g (3,2,3) 
DL-methionine      15    g (3c301) 
Vitamine E 110.000 mg (3a700) 
Vitamine C   20.000 mg (3a300) 
L-carnitine   10.000 mg (3a910) 
Niacine     2.500 mg (3a314) 
Natriumselenit      20 mg (3b801) 
Bètacaroteen      2 mg (3a160) 
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 NNeerrvvoossiitteeiitt  

  MMaaggnneessiiuumm  

 OOnnrruusstt  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  nneerrvveeuuzzee  ppaaaarrddeenn  

Het elektrolyt magnesium moet dagelijks met de voeding gegeven worden. Dit is 
nodig voor de functie van de zenuwen en spieren. In beslissingssituaties 
ondersteunt magnesium in samenwerking met het aminozuur tryptofaan de 
stressbestendigheid van paarden. Voldoende wateroplossende vitamines 
compenseren bij hoge belasting en de onbelans van het voer.  

Het helpt voorkomen dat er een tekort aan magnesium ontstaat, waardoor het de 
functie van de zenuwen helpt te normaliseren en de verhoogde prikkelbaarheid af- 
neemt. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd, hobby,  dosering 50 ml* 
Sport dosering 50 ml* 
Pony’s (300kg) dosering  25 ml* 
*Dagelijkse behoefte
Test 4488  uuuurr  doping positief 

SSeeddaammaagg  
 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magnesiumchloride, druivensuiker, magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    4,3 % 
Ruwe as    0,9  % 
Natrium   0,1   % 
Vocht   4.0 % 
Magnesium    6.6 % 
Tryptofaan    5.0% 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Tryptofaan    50    g (3.4.1) 
Vitamine B1  3.700 mg (3a821) 
Vitamine B2  180 mg  
Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride)              1.250 mg (3a831) 
Vitamine B12   1.500 µg 
Niacine   2.500 mg (3a314) 
Foliumzuur     23 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat  400 mg (3a841) 
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 VViittaallee  ssttooffffeenn  

  EEnneerrggiiee  

LL--CCaarrnniittiinnee

VVoooorr  ddee  vveerrhhooooggddee  bbeehhooeeffttee  aaaann  eenneerrggiiee  

Bij hoge lichamelijke inspanning kan door de doelgerichte toevoeging van vetten 
de energiebehoefte van paarden gecompenseerd worden. 1 gram vet bevat 
daarbij dubbel zoveel energie als 1 gram zetmeel. 

De meervoudig onverzadigde vetzuren die X-oil Energy bevat zijn aan de speciale 
behoefte van paarden aangepast en kunnen bovendien de vachtontwikkeling 
positief beïnvloeden. L- Carnitine maakt een optimale omzetting van de vetzuren in 
de stofwisseling mogelijk.  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Licht werk  dosering 40 ml* 
Gemiddeld werk dosering 60 ml* 
Zwaar werk dosering 80 ml* 
*Dagelijkse behoefte
Test 00  uuuurr  doping positief 

XX--ooiill  EEnneerrggyy

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Lijnzaadolie, geraffineerde zonnebloemolie, geraffineerde sojaolie, 
geraffineerde druivenpitolie, amandelolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw vet    99,4 % 
Vocht   0.2 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
L-carnitine  2500 mg (3a910) 
Vitamnine E 556 mg 
(rac-alfa-tocoferylacetaat (3a700) 

 NNeerrvvoossiitteeiitt  

  MMaaggnneessiiuumm  

 OOnnrruusstt  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  nneerrvveeuuzzee  ppaaaarrddeenn  

Het elektrolyt magnesium moet dagelijks met de voeding gegeven worden. Dit is 
nodig voor de functie van de zenuwen en spieren. In beslissingssituaties 
ondersteunt magnesium in samenwerking met het aminozuur tryptofaan de 
stressbestendigheid van paarden. Voldoende wateroplossende vitamines 
compenseren bij hoge belasting en de onbelans van het voer.  

Het helpt voorkomen dat er een tekort aan magnesium ontstaat, waardoor het de 
functie van de zenuwen helpt te normaliseren en de verhoogde prikkelbaarheid af- 
neemt. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd, hobby,  dosering 50 ml* 
Sport dosering 50 ml* 
Pony’s (300kg) dosering  25 ml* 
*Dagelijkse behoefte
Test 4488  uuuurr  doping positief 

SSeeddaammaagg  
 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Magnesiumchloride, druivensuiker, magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    4,3 % 
Ruwe as    0,9  % 
Natrium   0,1   % 
Vocht   4.0 % 
Magnesium    6.6 % 
Tryptofaan    5.0% 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Tryptofaan    50    g (3.4.1) 
Vitamine B1  3.700 mg (3a821) 
Vitamine B2  180 mg  
Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride)              1.250 mg (3a831) 
Vitamine B12   1.500 µg 
Niacine   2.500 mg (3a314) 
Foliumzuur     23 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat  400 mg (3a841) 
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 EEnneerrggyy  bboooosstt  

  EElleekkttrroollyytteenn  

 VViittaammiinnee  EE  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  bbiijj  lliicchhaammeelliijjkkee  iinnssppaannnniinngg  vvaann  ssppoorrttppaaaarrddeenn  

Om lichamelijke prestaties te volbrengen is een compensatie van elektrolyten net zo 
belangrijk als het beschikbaar stellen van kort- en langdurige energiebronnen.  

L- Carotine transporteert de energie in de spiercellen. De essentiële aminozuren die 
het bevat maken met magnesium en vitamine E een snelle regeneratie van de 
spieren mogelijk. Inzet ook mogelijk voor gewichtstoename.

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Dosering tijdens de trainingsfasen 150 gr. 
Dosering na hoge belasting 300 gr. 

Test 00  uuuurr  doping positief 

BBoooosstteerr  
 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geopende maïs, infrarood gemicroniseerd lijnzaad, greaffineerde lijnzaadolie, 
lijnzaadmeel, glucose, gedroogde bostelgranen, biergist, natriumchloride, 
magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12,1 % 
Ruw vet    24,8 % 
Ruwe vezels    3,8  % 
Ruwe as   2,9  % 
Natrium   0,2  % 
Calcium    0.2  % 
Fosfor   0,3 % 
Magnesium   0,2 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E    4.000    mg (3a700) 
L-carnitine  4.100    mg (3a910) 

TTeecchhnnoollooggiisscchhee  ttooeevvooeeggiinnggeenn  550000mmgg  cciittrrooeennzzuuuurr  ppeerr  kkgg    
Citroenzuur   500    mg (E330) 
Propylgallaat   140    mg (E310) 
Butylhydroxytolueen  340    mg (BHT) (E321) 
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 SStteerrkk  wwoorrddeenn  

  VViittaalliitteeiitt  

 GGrrooeeii  

BBiijj  eeeenn  vveerrhhooooggddee  bbeehhooeeffttee  aaaann  wwaatteerroopplloosssseennddee  vviittaammiinneenn  eenn  ssppoorreenneelleemmeenntteenn  

In tijden van hoge lichamelijke inspanning is het verbruik van vitaminen en 
sporenelementen zeer hoog. Door wedstrijden, ziekte, dracht of tijdens de dek- periode 
kunnen tekorten ontstaan in de voedingsbehoeften. Het is niet altijd precies duidelijk welke 
voedingsstoffen een tekort hebben. Prestatievermindering, verlies van eetlust, een slechte 
vacht of bloedarmoede zijn dan de gevolgen. 

Om tekorten aan te vullen die verloren gaan tijdens het verharen, in de training of bij 
hoogdrachtige merries wordt aanbevolen specifieke vitaminen en mineralen naast het 
dagelijkse rantsoen te geven. Bij paarden met spijsverteringsproblemen of veel diarree 
wordt de zelfsynthese in de darm verstoord voor de aanmaak van vitamine K en het 
vitamine B complex. Equinova® Haemoferan zorgt voor de aanvulling van deze 
tekorten. Hierdoor wordt de kans op ziekte verkleind. Equinova® Haemoferan zorgt 
ook voor het lichaam van jonge paarden in de groei, zodat deze mooi,  sterk en goed 
kunnen volgroeien en dat daardoor de kans op orthopedische problemen wordt verkleind. 

Specifieke hoeveelheden organische spoorelementen in voeding hebben aan- getoond 
een hogere biologische effectiviteit te hebben. In combinatie met in water oplosbare 
vitamines, ondersteunen en verbeteren zij de intensive verzorging van het paarden. 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   0,3 % 
Ruw vet    0,1 % 
Ruwe vezels    0.1 % 
Ruwe as    0,5  % 
Vocht    45.0 % 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vrijetijd, hobby,  dosering 30 ml* 
Sport, fokkerij dosering  30 ml* 
Pony’s (300kg) dosering  15 ml* 
Veulen dosering 10 ml (3x per week) 
Test 00  uuuurr  doping positief 

HHaaeemmooffeerraann  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Suiker, glucose 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine E 1.000 mg (3a700) 
Vitamine B1 2.000 mg (3a821) 
Vitamine B2 1.300 mg  
Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride)  1.500 mg (3a831) 
Vitamine B12  20..000 µg 
Niacine  1.000 mg (3a314) 
Foliumzuur  1.200 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat   1.000 mg (3a841) 
Ijzer   4.000 mg (3b108) 
Koper         250 mg (3b412) 
Magnaan        100 mg (3b506) 
Zink  3.000 mg (3b607) 

 EEnneerrggyy  bboooosstt  

  EElleekkttrroollyytteenn  

 VViittaammiinnee  EE  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  bbiijj  lliicchhaammeelliijjkkee  iinnssppaannnniinngg  vvaann  ssppoorrttppaaaarrddeenn  

Om lichamelijke prestaties te volbrengen is een compensatie van elektrolyten net zo 
belangrijk als het beschikbaar stellen van kort- en langdurige energiebronnen.  

L- Carotine transporteert de energie in de spiercellen. De essentiële aminozuren die 
het bevat maken met magnesium en vitamine E een snelle regeneratie van de 
spieren mogelijk. Inzet ook mogelijk voor gewichtstoename.

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Dosering tijdens de trainingsfasen 150 gr. 
Dosering na hoge belasting 300 gr. 

Test 00  uuuurr  doping positief 

BBoooosstteerr  
 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geopende maïs, infrarood gemicroniseerd lijnzaad, greaffineerde lijnzaadolie, 
lijnzaadmeel, glucose, gedroogde bostelgranen, biergist, natriumchloride, 
magnesiumfumaraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12,1 % 
Ruw vet    24,8 % 
Ruwe vezels    3,8  % 
Ruwe as   2,9  % 
Natrium   0,2  % 
Calcium    0.2  % 
Fosfor   0,3 % 
Magnesium   0,2 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine E    4.000    mg (3a700) 
L-carnitine  4.100    mg (3a910) 

TTeecchhnnoollooggiisscchhee  ttooeevvooeeggiinnggeenn  550000mmgg  cciittrrooeennzzuuuurr  ppeerr  kkgg    
Citroenzuur   500    mg (E330) 
Propylgallaat   140    mg (E310) 
Butylhydroxytolueen  340    mg (BHT) (E321) 
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 DDaarrmmggeezzoonnddhheeiidd  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

 RReeggeenneerraattiiee  

TTeerr  bbeevvoorrddeerriinngg  vvaann  eeeenn  ggeezzoonndd  mmaaaagg--  ddaarrmmkkaannaaaall  

Aanvullende voeding voor paarden met een chronische verstoring van de 
darmfunctie. Zemelen en lijnzaad bevatten slijmstoffen en bevorderen samen met 
biergist en propektine de spijsvertering en stofwisseling. De speciaal gekozen maag 
en darm kruiden in Herba Mash hebben een krampstillende werking en lossen 
verstoppingen op. Het risico op koliek wordt door deze kruiden verkleind. De 
kruiden zitten in een 5kg emmer 

HHeerrbbaa  MMaasshh  iiss  iinn  ttee  zzeetttteenn  bbiijj::  

- Paarden die gevoelig zijn voor koliek
- Maag/darmklachten 
- Algemene spijsverteringsproblemen 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
Voor alle paarden: 50 gr. Tot 100kg levend gewicht 2-3 keer per week 

Test 00  uuuurr  doping positief 

HHeerrbbaa  MMaasshh  

 IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12.8 % 
Ruw vet    9,8 % 
Ruwe vezels    9.1 %  
Ruwe as    7.2  % 
Natrium   0,4  % 
Calcium    0.7  % 
Fosfor   0,5  % 
Magnesium    0,2 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
31,8% tarwezemelen, 12.1% lijnzaad, maïsvlokken, alfalfa, gedroogde wortel, 6.1% appelpulp, 
melassepulp, johannesbroodmeel, lijnzaadolie, warmtebehandelde tarwe, warmtebehandelde gerst, 
1.2% biergist, natriumbicarbonaat, calciumcarbonaat, 1% kruidenpalnten (paardenbloem, venkel, 
kamillebloemen, citroenmelisse, pepermuntblad, duizendblad, salieblaadjes) 

 EElleekkttrroollyytteenn  

  PPrreessttaattiiee  

 MMiinneerraalleenn  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  oomm  hheett  vveerrlliieess  vvaann  eelleekkttrroollyytteenn  ttee  ccoommppeennsseerreenn  

Elektrolyten dienen het behoud van vitale processen binnen de cellen. Bij hoge 
belasting door training, wedstrijd of werk treden snel verhoogde tekorten op van 
belangrijke mineralen als natrium, kalium en chloride welke via het zweet (ca. 9l 
zweet per dag bij middelmatig werk) uitgescheiden worden. Worden de tekorten 
niet weer aangevuld, dan kan de bereidheid tot prestatie van het paard 
verminderen.  

Als de elektrolyten balans in evenwicht is, kan het lichaam beter en sneller 
regenereren. Heeft het lichaam onvoldoende mineralen ter beschikking dan 
vermindert de kracht van de paarden duidelijk en kunnen er spierkrampen 
optreden.  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Licht werk  dosering 50 gr. 
Gemiddeld werk dosering 70 gr. 
Zwaar werk dosering   100 gr. 
Pony’s (300kg)   30 gr. 
*Dagelijkse behoefte
Test 00  uuuurr  doping positief 

IIssoottoonniicc  
 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geraffineerde natriumchloride, kaliumchloride, tarwebloem, dicalciumfosfaat, 
magnesiumfumaraat, lijnzaadolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    1,2 % 
Ruw vet    2,1 % 
Ruwe as   62  % 
Natrium  21,8  % 
Calcium    1  % 
Fosfor   0,6 % 
Magnesium   0,4 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine E 4.000 mg (3a700) 
Zink  130 mg (3b607) 
Ijzer  75 mg (3b108) 
Selenium (CNCM I3060 3b8.10)    4 mg  
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 DDaarrmmggeezzoonnddhheeiidd  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

 RReeggeenneerraattiiee  

TTeerr  bbeevvoorrddeerriinngg  vvaann  eeeenn  ggeezzoonndd  mmaaaagg--  ddaarrmmkkaannaaaall  

Aanvullende voeding voor paarden met een chronische verstoring van de 
darmfunctie. Zemelen en lijnzaad bevatten slijmstoffen en bevorderen samen met 
biergist en propektine de spijsvertering en stofwisseling. De speciaal gekozen maag 
en darm kruiden in Herba Mash hebben een krampstillende werking en lossen 
verstoppingen op. Het risico op koliek wordt door deze kruiden verkleind. De 
kruiden zitten in een 5kg emmer 

HHeerrbbaa  MMaasshh  iiss  iinn  ttee  zzeetttteenn  bbiijj::  

- Paarden die gevoelig zijn voor koliek
- Maag/darmklachten 
- Algemene spijsverteringsproblemen 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
Voor alle paarden: 50 gr. Tot 100kg levend gewicht 2-3 keer per week 

Test 00  uuuurr  doping positief 

HHeerrbbaa  MMaasshh  

 IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    12.8 % 
Ruw vet    9,8 % 
Ruwe vezels    9.1 %  
Ruwe as    7.2  % 
Natrium   0,4  % 
Calcium    0.7  % 
Fosfor   0,5  % 
Magnesium    0,2 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
31,8% tarwezemelen, 12.1% lijnzaad, maïsvlokken, alfalfa, gedroogde wortel, 6.1% appelpulp, 
melassepulp, johannesbroodmeel, lijnzaadolie, warmtebehandelde tarwe, warmtebehandelde gerst, 
1.2% biergist, natriumbicarbonaat, calciumcarbonaat, 1% kruidenpalnten (paardenbloem, venkel, 
kamillebloemen, citroenmelisse, pepermuntblad, duizendblad, salieblaadjes) 

 EElleekkttrroollyytteenn  

  PPrreessttaattiiee  

 MMiinneerraalleenn  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  oomm  hheett  vveerrlliieess  vvaann  eelleekkttrroollyytteenn  ttee  ccoommppeennsseerreenn  

Elektrolyten dienen het behoud van vitale processen binnen de cellen. Bij hoge 
belasting door training, wedstrijd of werk treden snel verhoogde tekorten op van 
belangrijke mineralen als natrium, kalium en chloride welke via het zweet (ca. 9l 
zweet per dag bij middelmatig werk) uitgescheiden worden. Worden de tekorten 
niet weer aangevuld, dan kan de bereidheid tot prestatie van het paard 
verminderen.  

Als de elektrolyten balans in evenwicht is, kan het lichaam beter en sneller 
regenereren. Heeft het lichaam onvoldoende mineralen ter beschikking dan 
vermindert de kracht van de paarden duidelijk en kunnen er spierkrampen 
optreden.  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Licht werk  dosering 50 gr. 
Gemiddeld werk dosering 70 gr. 
Zwaar werk dosering   100 gr. 
Pony’s (300kg)   30 gr. 
*Dagelijkse behoefte
Test 00  uuuurr  doping positief 

IIssoottoonniicc  
 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Geraffineerde natriumchloride, kaliumchloride, tarwebloem, dicalciumfosfaat, 
magnesiumfumaraat, lijnzaadolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    1,2 % 
Ruw vet    2,1 % 
Ruwe as   62  % 
Natrium  21,8  % 
Calcium    1  % 
Fosfor   0,6 % 
Magnesium   0,4 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine E 4.000 mg (3a700) 
Zink  130 mg (3b607) 
Ijzer  75 mg (3b108) 
Selenium (CNCM I3060 3b8.10)    4 mg  
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 DDuunnnnee  oonnttllaassttiinngg  

  DDaarrmmaaccttiivveerriinngg  

 RReeggeenneerraattiiee  

TTeerr  rreedduuccttiiee  vvaann  wwaatteerriiggee  oonnttllaassttiinngg  eenn  bbeevvoorrddeerriinngg  vvaann  ddee  ddaarrmmffuunnccttiiee  

In stress situaties zoals transport, wedstrijd, stal- of voerwissel reageren paarden vaak 
met verteringsstoringen. Door propectine, algen en bicarbonaten helpt Digest Pro 
de natuurlijke functies te herstellen, het wateraandeel in de mest te verminderen en 
het verlies van elektrolyten te compenseren.  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
Vrije tijd, hobby of sport dieren: 70 gr. Gedurende 4 dagen voor acute 
darmstoornissen. 
Veulens: 25 gr, bij het voer gedurende 3 dagen 

Test 00  uuuurr  doping positief 

DDiiggeesstt  PPrroo  
 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Fruitpulp (appel, Citrus), dextrose, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, maltodextrine, 
psyllium, aardappelzetmeel, cichoreiwortel, kaliumchloride, spirulina, magnesiumoxide, natriumcitraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    4.0 % 
Ruw vet    1.0 % 
Ruwe vezels   6   %  
Ruwe as   19   % 
Natrium   6,6  % 
Calcium    0.1  % 
Fosfor   0,2  % 
Kalium    1,4 % 
Chloride   4,9 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Natriumdiacetaat 64.000 mg (E262) 
Betaïne 10.000 mg (3a920) 
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 VVrruucchhttbbaaaarrhheeiidd  

  VVttaammiinnee  AA  

 FFookkkkeerriijj  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  vvrruucchhttbbaaaarrhheeiidd  vvaann  mmeerrrriieess  eenn  hheennggsstteenn  

Betacarotilyt kan doelgericht door het hoge BetaCarotin- en vitamine A-gehalte de 
speciale vitaminebehoefte van fokpaarden dekken. In combinatie met vitamine E 
worden hengstigheid en bevruchting positief beïnvloed. Eveneens bevordert de 
hoeveelheid colostrum de eerste verzorging van het veulen. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
Merries: 50 gr. * 
Hengsten: 50 gr. ** 

*2 weken voor tot 2weken na inseminatie en 1 maand voor het veulen tot het einde 
van de 2e maand lactatie.

**Tijdens het broedseizoen 

Test 00  uuuurr  doping positief 

BBeettaaccaarroottiillyytt  

 

 

 

 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Haver(voer)meel, tarwemeel, tarwekiemen, druivensuiker, tarwezemelen, biergist, calciumcarbonaat, 
lijnzaadolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    13,9 % 
Ruw vet    4.6 % 
Ruwe vezels    3.0 %  
Ruwe as    8,4 % 
Natrium   0.1  % 
Calcium    1.6  % 
Fosfor   0,5  % 
Lysine    0,6 % 
Threonine    0,5 % 
Methionine   0,2 % 
Magnesium   0,1 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine A 300.000 iE (3a672a) 
Vitamine E     8.000 mg (3a700) 
Bètacaroteen   12.000 mg (E160a) 

 DDuunnnnee  oonnttllaassttiinngg  

  DDaarrmmaaccttiivveerriinngg  

 RReeggeenneerraattiiee  

TTeerr  rreedduuccttiiee  vvaann  wwaatteerriiggee  oonnttllaassttiinngg  eenn  bbeevvoorrddeerriinngg  vvaann  ddee  ddaarrmmffuunnccttiiee  

In stress situaties zoals transport, wedstrijd, stal- of voerwissel reageren paarden vaak 
met verteringsstoringen. Door propectine, algen en bicarbonaten helpt Digest Pro 
de natuurlijke functies te herstellen, het wateraandeel in de mest te verminderen en 
het verlies van elektrolyten te compenseren.  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  ddaagg::  
Vrije tijd, hobby of sport dieren: 70 gr. Gedurende 4 dagen voor acute 
darmstoornissen. 
Veulens: 25 gr, bij het voer gedurende 3 dagen 

Test 00  uuuurr  doping positief 

DDiiggeesstt  PPrroo  
 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Fruitpulp (appel, Citrus), dextrose, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, maltodextrine, 
psyllium, aardappelzetmeel, cichoreiwortel, kaliumchloride, spirulina, magnesiumoxide, natriumcitraat 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit    4.0 % 
Ruw vet    1.0 % 
Ruwe vezels   6   %  
Ruwe as   19   % 
Natrium   6,6  % 
Calcium    0.1  % 
Fosfor   0,2  % 
Kalium    1,4 % 
Chloride   4,9 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Natriumdiacetaat 64.000 mg (E262) 
Betaïne 10.000 mg (3a920) 
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 BBoottooppbboouuww  

  OOnnttwwiikkkkeelliinngg  

 GGrrooeeii  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  bbootttteenn  eenn  hheett  bbeewweeggiinnggssaappppaarraaaatt  bbiijj  vveeuulleennss  
eenn  jjoonnggee  ppaaaarrddeenn  

80% van de groei van een veulen vindt plaats in het eerste levensjaar. De 
voedingsbehoefte is gedurende deze periode dan ook bijzonder hoog. Equinova 
Vita Paste Junior zorgt voor een hoogwaardige toevoeging van voedingsstoffen 
voor het opgroeiende veulen en ondersteunt de ontwikkeling van de botten en 
gewrichten. 

Naast de beschikbare sporenelementen bevat de vloeibare pasta ook calcium, fosfor 
en vitaminen om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van het jonge paard wordt 
voldaan. Vitamine A en de sporenelementen ijzer en koper zijn erg belangrijk tijdens 
de zoogperiode en moeten doelgericht worden aangevuld. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vanaf 1e levensmaand: 15 ml/ 3x per week 
Vanaf 2e levensmaand: 15 ml/ 4x per week 
Vanaf 3e levensmaand: 20 ml/ per dag 

Test 00  uuuurr  doping positief 

VViittaa  PPaassttaa  JJuunniioorr  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Dicalciumdosfaat, monocalciumfosfaat, magnesiumchloride, magnesiumoxide 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruwe as   47,4 % 
Vocht    48,0 % 
Calcium   11.0 % 
Fosfor   9,0  % 
Magnesium    0,8 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine A   40.000 iE (3a672a) 
Vitamine D     2.000 iE (3a671) 
Vitamine E   2.000 mg (3a700) 
Vitamine B1  100  mg (3a821) 
Vitamine B2  200  mg  
Vitamine B6      100  mg (3a831) 
Vitamine B12   15.000 µg 
Niacine  400 mg (3a314) 
Foliumzuur  500 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat 300 mg (3a841) 
Bètacaroteen   4 mg (E160a) 
Ijzer     1.000 mg (3b108) 
Koper   400 mg (E4) 
Mangaan     350 mg (3b506) 
Zink   360 mg (3b603) 
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 VViittaammiinnee  

  MMiinneerraalleenn  

 SSppiieerrsstteellsseell  

VViittaammiinneenn  eenn  mmiinneerraalleenn  aaaannvvuulllliinngg  oomm  ddee  vvooeeddiinnggssbbeehhooeefftteenn  ttee  
oonnddeerrsstteeuunneenn  

Het smaakvolle supplement vormt de basis voor gezonde hoeven, ontspannen 
spieren en een sterk zenuwstelsel. De organisch gebonden sporenelementen in de 
Vitalysan zorgen voor een optimale opname in het spijsverteringskanaal. 

Een kleine hoeveelheid Vitalysan in combinatie met een goede kwaliteit ruwvoer is 
al voldoende om het paard dagelijks van de nodige vitaminen en mineralen te 
voorzien. 

Verkrijgbaar in een emmer van 3 kg of 10 kg. 

VViittaallyyssaann  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Luzerne groenmeel, calciumcarbonaar, rietsuiker, natriumbicarbonaat, magnesiumfumaraat, dicalciumfosfaat, 
magnesiumoxide, natriumchloride, geraffineerde zonnebloemolie 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruwe as    46,6 % 
zoutoplos. as  2,0 % 
Calcium   9.4 % 
Fosfor  0,9  % 
Natrium  3,0 % 
Magnesium    2,0 % 
Lysine    2,5 % 
Threonine   1,6 % 
Methionine  2,3 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
L-lysine           24 gr. 
Dl-methionine          23 gr. (3c301) 
L-threonine           15 gr. 
Vitamine A 350.000 iE (3a672a) 
Vitamine D   60.000 iE (3a671) 
Vitamine E   12.500 mg (3a700) 
Vitamine B  600  mg (3a821) 
Vitamine B2  900  mg  
Vitamine B6  750  mg (3a831) 
Vitamine B12   7.500 µg 
Niacine     4.738 mg (3a314) 
Foliumzuur  163 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat 2.000 mg (3a841) 

Biotine    35.000 µg (3a880) 
Cholinechloride     6.000 mg (3a890) 
Bètacaroteen      800 mg (E160a) 
IJzer      60 mg (3b108) 
IJzer     1.000 mg (3b103) 
Jodium  21 mg (3b202) 
Koper     1.600 mg (3b405) 
Koper       480 mg (3b413) 
Mangaan      660 mg (3b506) 
Mangaan     3.164 mg (3b503)  
Zink     3.740 mg (3b603) 
Zink     4.000 mg (3b607) 
Selenium    8 mg CNCM I-3060 3b3.10 
Selenium  16 mg (3b801) 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Licht werk: 30 – 50 gr. 
Middelmatig werk 60 gr. 
Zwaar werk  70 gr. 
Fokmerries 70 gr. 
Veulens 6e-24e maand  50 gr. 

Test 00  uuuurr  doping positief 

 BBoottooppbboouuww  

  OOnnttwwiikkkkeelliinngg  

 GGrrooeeii  

TTeerr  oonnddeerrsstteeuunniinngg  vvaann  ddee  bbootttteenn  eenn  hheett  bbeewweeggiinnggssaappppaarraaaatt  bbiijj  vveeuulleennss  
eenn  jjoonnggee  ppaaaarrddeenn  

80% van de groei van een veulen vindt plaats in het eerste levensjaar. De 
voedingsbehoefte is gedurende deze periode dan ook bijzonder hoog. Equinova 
Vita Paste Junior zorgt voor een hoogwaardige toevoeging van voedingsstoffen 
voor het opgroeiende veulen en ondersteunt de ontwikkeling van de botten en 
gewrichten. 

Naast de beschikbare sporenelementen bevat de vloeibare pasta ook calcium, fosfor 
en vitaminen om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van het jonge paard wordt 
voldaan. Vitamine A en de sporenelementen ijzer en koper zijn erg belangrijk tijdens 
de zoogperiode en moeten doelgericht worden aangevuld. 

VVooeeddiinnggssaaddvviieess  ppeerr  660000  kkgg  lliicchhaaaammssggeewwiicchhtt  ppeerr  ddaagg::  
Vanaf 1e levensmaand: 15 ml/ 3x per week 
Vanaf 2e levensmaand: 15 ml/ 4x per week 
Vanaf 3e levensmaand: 20 ml/ per dag 

Test 00  uuuurr  doping positief 

VViittaa  PPaassttaa  JJuunniioorr  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Dicalciumdosfaat, monocalciumfosfaat, magnesiumchloride, magnesiumoxide 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruwe as   47,4 % 
Vocht    48,0 % 
Calcium   11.0 % 
Fosfor   9,0  % 
Magnesium    0,8 % 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg  
Vitamine A   40.000 iE (3a672a) 
Vitamine D     2.000 iE (3a671) 
Vitamine E   2.000 mg (3a700) 
Vitamine B1  100  mg (3a821) 
Vitamine B2  200  mg  
Vitamine B6      100  mg (3a831) 
Vitamine B12   15.000 µg 
Niacine  400 mg (3a314) 
Foliumzuur  500 mg (3a316) 
Calcium-D-pantothenaat 300 mg (3a841) 
Bètacaroteen   4 mg (E160a) 
Ijzer     1.000 mg (3b108) 
Koper   400 mg (E4) 
Mangaan     350 mg (3b506) 
Zink   360 mg (3b603) 
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LLeekkkkeerrnniijj  
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DDee  sslloobbbbeerr  vvoooorr  ppaaaarrddeenn  mmeett  eeeenn  ggeevvooeelliiggee  ssttooffwwiisssseelliinngg  

Bij het samenstellen van deze slobber werd de nadruk gelegd op de ondersteuning 
van het maag- en darmstelsel met hoogwaardige componenten. Het graan- en 
melassevrije recept bevat tal van prebiotische toevoegingen die het 
spijsverteringsproces optimaliseren en zo het welzijn bevorderen. De toevoeging 
van kruiden zorgt daarnaast ook voor een smakelijke slobber! 

 GGrraaaannvvrriijj  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 KKrruuiiddeenn  

  IImmmmuuuunnssyysstteeeemm  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess::  
50 tot 100 gram per 100 kg lichaamsgewicht mengen met 1,5 tot 2 keer de 
hoeveelheid warm water en 10 minuten laten intrekken. 

De slobber dient 1 tot 3 keer per week gegeven te worden. Bij acute 
maagproblemen is het ook mogelijk de slobber dagelijks te geven. 

De originele Höveler Einhorn StiXX is een magische traktatie voor je paard, wat een 
vriendelijke en smakelijke beloning is voor je reis door de wereld. 

Een fijne selectie van echte bessen maken van de Einhorn StiXX een heerlijke, roze 
snack!  

 TTrraakkttaattiiee  

MMuusstteerrsscchhüülleerr  MMaasshh  

EEiinnhhoorrnn  SSttiixxxx  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Timothy-gras, luzerne, appelmoes, gemicroniseerd lijnzaad, gras en 
kruidenvlokken, lijnolie, gistingsproduct, goudsbloem, kamille, zwarte 
komijn, venkelzaad 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   12,2  % 
Ruw vet   10,1 % 
Ruwe vezels   24,1 % 
Ruwe as    7,7 % 
Suiker  4,1 % 
Zetmeel  3,0 % 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   12,2  % 
Ruw vet  2,7  % 
Ruwe vezels    2,7  % 
Ruwe as   9,5  % 
Calcium   1,5  % 
Fosfor   0,3  % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Maismosterd, maïsmoer, rode biet 5%, calciumcarbonaat, mierikswortel, 
natriumchloride, aardappelzetmeel, bramen 0,1%, vlierbes 0,1% 

LLeekkkkeerrnniijj  
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De Pony Dinner bestaat uit een structuurrijke samenstelling zonder toegevoegde 
melasse en granen en daarom erg geschikt voor pony’s als lekkernij. Zwarte komijn 
en speciale kruiden ondersteunen het welzijn van paarden en pony’s. De lijnzaad 
en lijnolie ondersteunen een optimale spijsvertering en de rozenbottel zorgt voor 
de natuurlijke vitaminen, om zo het immuunsysteem te versterken. 

Door de structuurrijke samenstelling van de muesli, is de Pony Dinner ook geschikt 
voor paarden en pony’s met maagklachten. De structuurrijke componenten 
bevorderen de kauwactiviteit, wat de speekselproductie verhoogt en zo het 
maagslijmvlies beschermt. Zodra de Pony Dinner in de maag terecht komt, 
neutraliseert het speeksel het maagzuur en brengt het een beschermende filter over 
de maagwand. 

 GGrraaaannvvrriijj  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 KKrruuiiddeenn  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess::  Afhankelijk van de grootte van de pony en de activiteit 50 tot 100 gram per 100 kg 
lichaamsgewicht per dag. 

De Höveler StiXX zijn gezonde paardensnoepjes en een smakelijke beloning voor 
tussendoor en onderweg. Verpakt in een hygiënische en milieuvriendelijke 
verpakking. 

De Höveler StiXX zijn verkrijgbaar in de smaken bbaannaaaann,,  aappppeell,,  kkrruuiiddeenn en 
bboossvvrruucchhtteenn. 

PPoonnyy  DDiinnnneerr  

HHöövveelleerr  SSttiiXXXX 

  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, zonnebloemschil, gras en kruidenvlokken, zonnebloem extractmeel, lijnzaad 
gemicroniseerd 5% gerold, appelmoes, wortelvlokken, lijnzaadolie, zwarte komijn 2%, 
rozenbottel 2%, lijnzaadcake, zonnebloemoliebasilicum, rozemarijnbladeren, 
venkel zaad, pepermunt, brandnetel 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,4  % 
Ruw vet  6,7  % 
Ruwe vezels   26,8 % 
Ruwe as    7,6 % 
Suiker   2,9 % 
Zetmeel   2,2 % 

IInnggrreeddiiëënntteenn  ((aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  ssmmaaaakk)) 
Ruw eiwit  12.3 – 18%, Ruw vet 1,4 – 3,0%, Ruwe vezels 1,5 – 9,0%, 
Ruwe as  1,0 – 4,4%, Calcium 0,1%, Fosfor 0,45 % 
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VVooeerr  ppaaaarrddeennssnnooeeppjjeess  zzoonnddeerr  sslleecchhtt  ggeewweetteenn!!  

Vrij van graan, melasse en kunstmatig toegevoegde stoffen zijn de Höveler PUR.STIXX 
een lekkere beloning voor uw paard. 

De behoedzaam gedroogde grassoorten en kruiden bevatten talrijke vitale stoffen en 
zorgen zo voor een natuurlijk mogelijke voeding. Hoogwaardige ruwe stoffen zoals 
lijnzaad, appelpulp en witlof ondersteunen bovendien een gezonde vertering.  

 GGrraaaannvvrriijj  

  MMeellaasssseevvrriijj  

De Reformin Stixx zijn graan- en melassevrij en is een ideale combinatie van 
aanvullende vitaminen, mineralen en een beloning. Met de Reformin Stixx krijgt je 
paard een lekkernij en tegelijkertijd essentiële sporenelementen en vitaminen. 

 LLeekkkkeerrnniijj  

  VViittaammiinneenn  

 MMiinneerraalleenn  

  GGrraaaann--//mmeellaasssseevvrriijj  
IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   14,5 % 
Ruw vet   4,0  % 
Ruwe vezels    20,4  % 
Ruwe as    22,2  % 
Calcium   3,7  % 
Fosfor   1,9  % 
Natrium    0,2  % 

PPuurr  SSttiixxxx  

RReeffoorrmmiinn  SSttiixxxx  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Appelpulp, witlof, luzerne, zonnebloem extractiemeel, cichoreipulp, 
wortelvlokken, gras / kruiden, lijnzaad, oregano, kamille,  

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,9  % 
Ruw vet  3,2  % 
Ruwe vezels   24,0 % 
Ruwe as    7,2 % 
Fosfor   0,8 % 
Calcium    0,4 % 
Suiker   4,5 % 
Zetmeel  7,3 % 

SSaammeennsstteelllliinngg 
Zonnebloem extractiemeel, alfalfa, appelpulp, mono 
calciumfosfaat, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, 
zonnebloemolie, sojaolie 

TTooeeggeevvooeeggddee  ssttooffffeenn  ppeerr  kkgg 
Vitamine A    200.000  i.E. 
Vitamine D3    60.000   i.E. 
Vitamine E     5000   mg 
Vitamine B1      114   mg 
Vitamine B2    170   mg 
Vitamine B6     140   mg 
Vitamine B12   1.400   µg 
Nacine   880   mg 
Foliumzuur       20   mg 

Vitamine C    4.000    mg 
Calcium-D- pant.   380    mg 
Biotine  20.000    µg 
Cholinechloride   5040    mg 
Zink    4000    mg 
Mangaan  1400    mg 
Ijzer   1325    mg 
Koper    600    mg 
Jodium    25    mg 
Seleen      18    mg 

De Pony Dinner bestaat uit een structuurrijke samenstelling zonder toegevoegde 
melasse en granen en daarom erg geschikt voor pony’s als lekkernij. Zwarte komijn 
en speciale kruiden ondersteunen het welzijn van paarden en pony’s. De lijnzaad 
en lijnolie ondersteunen een optimale spijsvertering en de rozenbottel zorgt voor 
de natuurlijke vitaminen, om zo het immuunsysteem te versterken. 

Door de structuurrijke samenstelling van de muesli, is de Pony Dinner ook geschikt 
voor paarden en pony’s met maagklachten. De structuurrijke componenten 
bevorderen de kauwactiviteit, wat de speekselproductie verhoogt en zo het 
maagslijmvlies beschermt. Zodra de Pony Dinner in de maag terecht komt, 
neutraliseert het speeksel het maagzuur en brengt het een beschermende filter over 
de maagwand. 

 GGrraaaannvvrriijj  

  MMeellaasssseevvrriijj  

 KKrruuiiddeenn  

  SSppiijjssvveerrtteerriinngg  

VVooeeddiinnggssaaddvviieess::  Afhankelijk van de grootte van de pony en de activiteit 50 tot 100 gram per 100 kg 
lichaamsgewicht per dag. 

De Höveler StiXX zijn gezonde paardensnoepjes en een smakelijke beloning voor 
tussendoor en onderweg. Verpakt in een hygiënische en milieuvriendelijke 
verpakking. 

De Höveler StiXX zijn verkrijgbaar in de smaken bbaannaaaann,,  aappppeell,,  kkrruuiiddeenn en 
bboossvvrruucchhtteenn. 

PPoonnyy  DDiinnnneerr  

HHöövveelleerr  SSttiiXXXX 

  

SSaammeennsstteelllliinngg 
Alfalfa, zonnebloemschil, gras en kruidenvlokken, zonnebloem extractmeel, lijnzaad 
gemicroniseerd 5% gerold, appelmoes, wortelvlokken, lijnzaadolie, zwarte komijn 2%, 
rozenbottel 2%, lijnzaadcake, zonnebloemoliebasilicum, rozemarijnbladeren, 
venkel zaad, pepermunt, brandnetel 

IInnggrreeddiiëënntteenn 
Ruw eiwit   13,4  % 
Ruw vet  6,7  % 
Ruwe vezels   26,8 % 
Ruwe as    7,6 % 
Suiker   2,9 % 
Zetmeel   2,2 % 

IInnggrreeddiiëënntteenn  ((aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  ddee  ssmmaaaakk)) 
Ruw eiwit  12.3 – 18%, Ruw vet 1,4 – 3,0%, Ruwe vezels 1,5 – 9,0%, 
Ruwe as  1,0 – 4,4%, Calcium 0,1%, Fosfor 0,45 % 
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HHöövveelleerr  &&  EEqquuiinnoovvaa  BBeenneelluuxx  
HHeeeessaakkkkeerr  55aa  
55007766  PPRR  HHaaaarreenn  

IInnffoo@@hhoovveelleerr..nnll  
wwwwww..hhoovveelleerr..nnll  




