PREMIUM SUPPLEMENTEN
& VERZORGINGSPRODUCTEN

PRESTATIES, CONDITIE EN ENERGIE

Support

Korrelmix van vitaminen en mineralen als
complete aanvulling voor het recreatiepaard.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 100 g,
sportpaarden: 150 g.

NutriPlus

Cavalor® OilMega is een mix van verschillende
oliën rijk aan omega 3- en omega 6-vetzuren.
Dat in combinatie met toegevoegde vetzuren
die de darmwerking ondersteunen en
vitamine E als antioxidant. Vitamine E zorgt
zowel voor de algemene gezondheid als de
bescherming van spiercellen. Daarnaast zorgt
Cavalor® OilMega ook voor een mooie
glanzende vacht.

Pow’red
Performance
Vloeibaar mengsel van hoogwaardige vitaminen en mineralen. Ondersteuning van de rode
bloedcellen zorgt voor een maximale vitaliteit
en uithouding.
Per dag:
veulens, pony’s, jonge paarden: 25 ml,
recreatie- en sportpaarden: 50 ml.

Een opkikkertje voor tamme paarden of
ponies, of om je paard fris te houden tijdens
meerdaagse evenementen.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 25 ml,
sportpaarden: 50 ml.

Minimum 30 dagen, bij voorkeur 60 dagen
over het voeder sprenkelen. 1ste week:
100 ml per dag over het voeder sprenkelen.
Vanaf week 2: 50 ml per dag over het voeder
sprenkelen.

Korrelmix met maximale hoeveelheid mineralen en vitaminen als complete aanvulling voor
sportpaarden die intensief werken.
Per dag: veulens en pony’s 50 – 100 g/dag,
volwassen paarden: 100 - 200 g/dag.

Kick Up

OilMega

WholeGain

Cavalor® WholeGain is een mengsel van
plantaardige vetten die het vetgehalte van het
rantsoen verhogen. Zorgt voor extra glans en
stimuleert gewichtstoename. Zorgt voor extra
energie die langzaam vrijkomt.

An Energy
Boost
Pasta voor sportpaarden die korte en krachtige topprestaties moeten leveren.
Cavalor® An Energy Boost is een mix van
hoogwaardige elektrolyten, vitaminen, aminozuren, suikers en zout.
Pony’s en recreatiepaarden ½ tube, sportpaarden 1 tube. Toedienen een half uur voor en/of
onmiddellijk na de prestatie.

1. Voor gewichtstoename: Voeg 0,5 tot max
1 kg toe aan het normale rantsoen.

Resist+
Vit C

2. Voor een glanzende vacht: Voeg 0,5 kg toe
aan het normale rantsoen.
3. Om het rantsoen te balanceren:
vervang 2 kg van je normale rantsoen door
1 kg Cavalor WholeGain.

Verhoogt de weerstand en houdt jouw paard
in goede conditie. Een goede weerstand is de
basis voor een gezond paard.
Per dag: pony’s en jonge paarden: 30 g,
sport- en recreatiepaarden: 45 g.
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NERVOSITEIT
EN GEDRAG
Calm

HOEVEN

Dry Feet

PodoGuard
voordien: Cavalor HoofOil Special

Heeft een rustgevende, ontspannende werking op kijkerige, jonge paarden.
Wij adviseren een aanvangsdosering van 3
maatschepjes per dag (45 g), 2 tot 3 dagen
voor de stresssituatie. Kan ook langdurig
toegediend worden met een maximum van 4
weken.

Makkelijk hanteerbare en zeer efficiënte spray De ideale hoefverzorging. De actieve ingrediënten in Cavalor® PodoGuard zorgen voor
om de hoefzool en -straal droog te maken.
een betere hoefvorming dankzij een intense
In geval van zeer weke zolen en straal:
voeding tot diep in de hoef.
tweemaal per dag gedurende 5 dagen.
De aanwezigheid van een specifieke essenPreventief onderhoud: tweemaal per week.
tiële olie zorgt voor een bacterieremmende
werking.
Breng Cavalor PodoGuard meermaals per
week aan op de buitenkant van de gereinigde
hoef.

SoZen
Hoof Aid

SoleMate

Heeft een rustgevende, ontspannende werking op hete of nerveuze paarden.
Start: 10 dagen 30 g/dag (4 schepjes).
Onderhoud: 15 g/dag (2 schepjes). Aanloop
naar wedstrijd: 3 dagen voor de wedstrijd
beginnen en aanpassen naar behoefte.

Hoge dosis biotine en andere elementen om
de kwaliteit van de hoeven te versterken.
Per dag: pony’s, recreatiepaarden en
sportpaarden: 30 g.

Take it
easy
Hoof Aid
Special
Pasta om stresspieken te verminderen.
Afhankelijk van de mate van stress, tot 60 cc
toedienen 24u voor de stresssituatie.

Bevordert hoefvorming en verbetert de
kwaliteit van de hoeven.

Voor een optimaal resultaat: 20 cc avond
vooraf, 20 cc ’s ochtends en 20 cc 1 uur voor
het rijden. Maximum 3 tubes per dag.

Pony’s en jonge paarden: 50 g, volwassen
paarden: 150 g. Het beste resultaat wordt
behaald na 3 tot 6 maanden.

Cavalor® SoleMate neemt de leiding in een
betere, natuurlijke verzorging van de hoeven.
Het is speciaal ontworpen voor gebruik na
hard werken, trainingen of tijdens grote
inspanningen zoals wedstrijden. De bruine
pasta is snel en gemakkelijk aan te brengen,
en hecht zich goed vast in de hoef.
Maak de hele zool schoon met een hoevenkrabber en borstel vuil af voor maximale
absorptie. De hoef moet droog zijn voor
goede hechting. Schep het product met een
natte hand (of een handschoen) uit de
verpakking en breng een gelijkmatige laag
aan op de zool en de straal.

Venus

Cavalor Venus ondersteunt de hormoonbalans bij gevoelige en humeurige merries.
Het helpt de hormonale cyclus te ondersteunen en het temperament van de merrie onder
controle te houden.
Gebruiksaanwijzing: dosering per dag:
pony’s: 2 x 5 ml - paarden: 2 x 10 ml
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GEWRICHTEN
EN PEZEN
Arti Matrix

SPIEREN

Muscle Liq

ecial

Enkel chondroïtine, glucosamine & MSM volstaan niet om hardnekkige gewrichtsproblemen aan te pakken. Cavalor® Arti Matrix voldoet aan de verhoogde behoefte
aan voedingsstoffen van het bewegingsapparaat bij sportpaarden die zwaar belast
worden. Verbetert de soepelheid van de gewrichten.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 30 g (2 zakjes), sportpaarden: 45 g (3 zakjes) min. 4 weken.

Cavalor® Muscle Liq helpt spierstijfheid en
uitdroging te voorkomen. Het ondersteunt
het verwerkingsproces van de afvalstoffen
die geproduceerd worden na intensief
werk.
Aanbevolen dosering: voor paarden in training of paarden gevoelig voor spierstijfheid:
50 ml per dag.

Arti Base
Muscle Fit
Voor het behoud van sterke botten en voor het soepel houden van gewrichten bij
paarden in de groeifase, oude paarden en ook preventief bij sportpaarden.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 30 g, sportpaarden: 60 g.

ArtiTec
Cavalor® ArtiTec ondersteunt de gewrichten van het paard
tijdens grote inspanningen en bij bestaande gewrichts- of
peesproblemen. De rijke mengeling van ingrediënten ondersteunt niet alleen de gezondheid van gewrichten, maar
beschermt ook de gewrichten tegen overbelasting of kwetsuur.
Bij grote belasting: 3 x 30 ml direct in de mond of in het voeder gemengd.
Onderhoudsdosis: 2 x 30 ml direct in de mond of in het voeder gemengd.

Freebute (Pro)

Zorgt voor een soepele spieractiviteit voor
en na intensief werk. Voel al na 2 dagen het
verschil bij paarden die gevoelig zijn voor
spierstijfheid.
Per dag: 30 g (2 zakjes). Indien nodig: geef
gedurende 4 weken, nadien 2 dagen voor,
tijdens en 1 dag na de wedstrijd.

Muscle
Force
Ter ondersteuning van de spierkracht en
spiervolume.
Langdurige efficiëntiie door het ondersteunen
van de ontwikkeling van de spieren.
Per dag: pony’s: 30 g,
volwassen paarden: 45 g, min. 6 weken.

Sportpaarden presteren pas optimaal als ze zich goed voelen. Cavalor® FreeBute ondersteunt de spieren en gewrichten van paarden die topprestaties moeten leveren.
Het helpt jouw paard zich goed te voelen.
5-9 tabletten per dag verdelen over 2 maal-tijden, 1 tot 2 dagen voor en tijdens de
competitie.
of
1/2 spuit ‘s avonds voor de inspanning + 1/2 spuit ‘s ochtends voor de inspanning.
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ADEMHALING EN
LUCHTWEGEN

Bronchix
Liquid
Cavalor® Bronchix Liquid heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen.
Het is de oplossing om de luchtwegen snel vrij
te maken.
25 ml tweemaal per dag over het voeder
gedurende ten minste 5 dagen.

ELEKTROLYTEN

FOKKERIJ
EN OPFOK

ProGrow

Electroliq
Balance
Vloeibaar mengsel van elektrolyten om de
fitheid en het recuperatievermogen te
verhogen.

Korrelmix met een maximale hoeveelheid vitaminen en mineralen, die speciaal ontwikkeld
is voor veulens, jonge paarden en fokmerries.

Aanbevolen dosering: 50 ml per dag, na
zweten.

Per dag: veulens en pony’s: 110 g,
jonge paarden: 220 g, drachtige (laatste 3
maanden) en lacterende merries: 220 g.

Colostra
24

Electrolyte
Balance
Bronchix Pure
Cavalor® Bronchix Pure ondersteunt de luchtwegen en verhoogt de natuurlijke weerstand.

Smakelijk mengsel in poedervorm van
elektrolyten, dat een positieve invloed heeft
op het recuperatievermogen.

Gebruiksaanwijzing: 50 g / dag gedurende
40 dagen. Max. 120 g / dag.

Per dag: pony’s en recreatiepaarden 30 g,
sportpaarden 45 g, na zweten.

Colostrum, van levensbelang bij het pasgeboren veulen.
Gebruiken binnen 24 uur na de geboorte,
gemengd met warm water of kunstmelk.

An Energy
Boost

Cavalor® An Energy Boost is een mix van
hoogwaardige elektrolyten, vitaminen,
aminozuren, suikers en zout, belangrijk voor
het lichaam tijdens sportprestaties.

Hyppolac

Licht verteerbare oplosmelk met gelijkaardige
voedingswaarden als natuurlijke moedermelk.
Zuigfles met 140 g/l water (40 °C) →
gedetailleerd schema op het etiket.

Pony’s en recreatiepaarden: 1/2 tube,
sportpaarden: 1 tube een half uur voor
en/of onmiddellijk na de prestatie.
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INWENDIG STELSEL EN VERTERING

Hepato Liq

Dieetvoeder ter ondersteuning van de leverfunctie. Het paardenlichaam heeft heel wat
afvalstoffen te verwerken. Cavalor® Hepato
Liq ondersteunt deze stofwisseling. Te gebruiken ter ondersteuning van de gezondheid van
jouw paard.
Per dag: ‘s morgens 5cc en ‘s avonds 5cc
gedurende 25 dagen.

Vitaflor 365

Cavalor® Vitaflor 365 zorgt voor gezonde
darmen en een maximale opname van
het voeder. Dagelijks gebruik van Cavalor®
Vitaflor 365 voorkomt verzuring van de dikke
darm bij paarden die veel krachtvoer krijgen
en helpt om de darmflora te herstellen (bijvoorbeeld na het gebruik van antibiotica).
Dagelijks: veulens en pony’s: 30g,
sport- en recreatiepaarden: 40g,
drachtige of lacterende merries: 40g.

PasSand

Cavalor® PasSand bevat psyllium en inerte
oliën om zand beter uit de darm te
verwijderen in combinatie met probiotica
en zemelen om de darmgezondheid en
darmherstel te ondersteunen.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 30 g,
sportpaarden: 60 g.

Gastro 8
(aid)
Digest
Maagirritatie is een onderschat probleem in
de paardensport.
Cavalor® Gastro 8 werkt op verschillende
niveaus om de pH in de maag neutraal te
houden en zo de maagwand te beschermen
tegen irritatie.
Per dag: pony’s, recreatiepaarden en
sportpaarden: 30 g.

Cavalor® Digest is ideaal voor paarden met
een gevoelig darmstelsel. Aangeraden bij
verstoorde darmwerking door een opname
van mycotoxines.
Per dag: pony’s: 30 g,
sport- en recreatiepaarden: 45 g.

Emergency
911
Gastro 8
Paste
Cavalor® Gastro 8 Paste kan rechtstreeks in
de mond worden toegediend. Het product is
ideaal voor paarden die een slechte eetlust
hebben als gevolg van een gevoelige maag.
Dag 1 tot 5: 2 tubes per dag.
Dag 6 tot 10: 1 tube per dag.
Nadien verder opvolgen met Gastro 8 poeder.

Een snel werkende en gemakkelijk verteerbare pasta, ondersteunt de darmflora en het
verteringsstelsel bij darmproblemen of tijdens
het transport. Cavalor® Emergency 911 bevat
prebiotica, die bevorderlijk zijn voor de goede
bacteriën in de darmen.
Aanbevolen hoeveelheid: acute symptomen:
1 – 2 tubes per dag. Preventief: 0,5 tot 1 tube
per dag toedienen.
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LEDERPRODUCTEN

VERZORGING

Leather
Soap

Equi Wash

MudDoc

NIEUWE formule

voordien: Cavalor Cooling wash

Voor een grondige reiniging van het leder.

Revitaliserende shampoo.

Breng Cavalor® Leather Soap met een
vochtige doek of spons aan op het leder.

Cavalor® Equi Wash met (warm) water verdunnen, vacht goed inwrijven en met lauw
water afspoelen.

- 100% Clean garantie
- Behoudt soepelheid

Ontsmet de geïrriteerde huid en breng nadien
Cavalor® MudDoc aan.

- PH-neutraal
- Provitamine b5

Leather
Shine

Deze mokzalf is een 100% natuurlijk en
dopingvrij product. MudDoc verhindert de
vasthechting van bacteriën om mok ook in de
toekomst geen kans te geven.

Bianco Wash
voordien: Cavalor® NorPlus

Lurax
Unieke formule: voedt het leder, houdt
het soepel en doet het blinken zonder
het glad te maken.

Aangename, verfrissende en diep reinigende
shampoo. Perfect voor moeilijke vlekken en
een witte vacht.

Breng Cavalor® Leather Shine met een vochtige doek of spons aan op het leder, opblinken
met een wollen doek kan het glanzende effect
versterken.

Meng 30 ml Cavalor® Bianco Wash met 8 liter
water op kamertemperatuur. Roer tot een
homogeen mengsel. Wrijf het mengsel met
een spons over het hele lichaam van het
paard. Goed naspoelen met water.

Huidzalf: ideaal bij schaafwonden, drukplekken en andere huidirritaties of tegen zonnebrand.
Breng de zalf aan op de beschadigde huid.
Bij voorkeur bewaren op een koele plaats.

- PH-neutraal
- Krachtig reinigingsmiddel

Derma Wash

Cavalor® Derma Wash reinigt de huid en maakt
komaf met bacteriën, virussen en schimmels.
Maak de huid nat. Wrijf daarna de gebruiksklare
vloeistof in, tot er een schuimlaag ontstaat. Spoel
daarna grondig af met water.
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Recup Gel

CoolSens

Ice Clay

voordien: Cavalor Muscooler

Natuurlijke klei aangevuld met mineralen om
overbelaste benen te ontspannen.

De ideale verfrissing om lichaam en spieren
na een inspanning te revitaliseren!

Snelle koeling: dikke laag op de pezen aanbrengen, laten opdrogen en afspoelen met
koud water - Trage koeling: dikke laag op de
pezen aanbrengen, er nat papier rond
wikkelen en omwinden met bandage.

Meng 15ml met 4 liter koud water. Breng dit
mengsel met een spons aan op het lichaam,
vooral op de benen en de rug. Naspoelen
mag, maar is niet
noodzakelijk.

Verkwikt en verlicht overbelaste pezen.
Masseer de gel op de benen in dunne laagjes.

- Recup boost
- PH-neutraal

FlyLess
Star Shine

Freebute Gel
Cavalor® FlyLess is een anti-insectenspray op
basis van Icaridine (20,6%).

Een langdurig werkende ontklitter die een
fleurige glans aan jouw paard geeft.
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 30 g,
sportpaarden: 60 g.

Cavalor ® FreeBute Gel kan gebruikt worden
in geval van gezwollen benen, pijnlijke gewrichten en gevoelige of overwerkte spieren
en pezen.

Spray op de huid of vacht.
- Voor paard en ruiter

Masseer Cavalor ® FreeBute Gel dagelijks na
of ten laatste 1,5 uur voor het rijden in om
gevoelige spieren los te maken of te ontspannen.

Sw-Itch

Breng Cavalor ® FreeBute Gel twee keer
per dag aan voor een sneller herstel na een
sportblessure.
Gebruik Cavalor ® FreeBute Gel om toxines
sneller uit vermoeide benen te verwijderen.

Cavalor® Sw-Itch is speciaal ontwikkeld voor
paarden die gevoelig zijn voor huidirritatie
en/of jeuk als gevolg van de weersomstandigheden of insectenbeten. Sw-Itch beschermt
jouw paard tegen oncontroleerbare jeuk.
Breng Sw-Itch elke dag aan op de aangetaste
huid zodra je de huidirritatie merkt. Om de
jeuk onder controle te houden, gebruik
Sw-Itch 2 tot 7 dagen per week.
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SNACKS
Rockies
Field Rocky
Vitacrunch

Cavalor® Vitacrunch is de perfecte voedingsaanvulling voor
een paard dat weinig krachtvoer krijgt en voldoet aan de
dagelijkse behoefte aan vitamines en mineralen. Veilig en
gezond door het lage suiker- en zetmeelgehalte en bovendien
volledig haver- en glutenvrij.

Een lekkere, gezonde snack met de smaak van bosvruchten.
Ideaal als beloning voor jouw paard.

Cavalor® Rockies en Field Rocky bevatten enkel de belangrijkste
vitamines, mineralen en zouten. Op die manier wordt overdosering
vermeden.

Een lekkere, gezonde snack met de smaak van kokosnoten en vanille.
Ideaal als beloning voor jouw paard.

zonder
melasse
Een vezelrijke, gezonde snack met wortelen. Ideaal als
beloning voor jouw paard.
Melasse vrij.

e
knapperig
vezel
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W

il je graag als eerste onze nieuwe producten
uitproberen? Of wil je jouw Cavalor-ervaring
met ons delen? Vergeet dan zeker geen kijkje te
nemen op www.cavalorgames.com, ons online
platform voor de paardenliefhebber. Hier houden we
je op de hoogte over onze sociale media-acties en
delen we geregeld producten uit!

CONSUMER LINE
altijd tot uw dienst
 +32 (0) 9 220 25 25
 info@cavalor.com
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