“

Ik heb gezien dat de Cavalor
producten succesvol zijn
en, nog belangrijker, dat
de conditie van de paarden
enorm is verbeterd. Ook
is het belangrijk dat het
wereldwijd verkrijgbaar
is, om de continuïteit in het
voeren te behouden.

“

beezie madden

Alle Cavalor producten voldoen aan de FEI-regels
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Daar zijn we het roerend mee eens.
Laat deze gids de oorzaak zijn van je
grootste succes.

Hippocrates

Laat voeding uw
medicijn zijn
FEEDING TO WIN:

JUMPING

“

“

START HIER
1

2 Haalt je paard voldoende

energie uit ruwvoer om de
verwachte inspanningen te
kunnen leveren?
NEE
3

JA

Wat voor temperament heeft
je paard tijdens de training?

Hebben we het over
een springpaard?
JA

TE HEET

4 Nerveus en gespan-

nen, de eeuwige
druktemaker?

INDERDAAD, HOE RAAD JE HET?
JONGE OF
ANGSTIGE PAARDEN,
EN HENGSTEN

MEER PIT
NODIG

NET GENOEG
TEMPERAMENT

HETE, ALTIJD
GESTRESSEERDE
PAARDEN

TIJDENS
WEDSTRIJDEN
OF STRESSVOLLE
ACTIVITEITEN

EN NU?
5

6

Maak je je zorgen over de
gewrichten?

OH, ER STAAT JE ZOVEEL
MOOIS TE WACHTEN!

WIE NIET?

ONDERSTEUN HET
IMMUUNSYSTEEM

FIT AAN DE START

OP NAAR DE
OVERWINNING
Er gaat niets boven dit
krachtige duo voor een
maximale boost!

Reis je veel?

AH… VAKANTIE!
Gebruik rusttijd in het
voordeel van je paard.

EINDIG
HIER

Meer weten? Zeker weten!
1. RUWVOER Ieder paard heeft dezelfde basisbehoefte om langzaam maar continu ruwvoer te verteren, zoals
hooi of gras. Deze vezels bevorderen een gezonde microflora in de dikke darm en zorgen voor een algehele
gezonde darmwerking van je paard. Voer hooi van hoge kwaliteit, in meerdere kleine hoeveelheden per dag
zodat je de vrije toegankelijkheid tot ruwvoer uit de natuur nabootst. Te zuinig zijn met hooi is de snelste manier
om problemen op te bouwen en uiteindelijk meer kosten te maken.
2. VOEG CALORIEËN TOE Jumping vergt voornamelijk anaerobe energie; dat wil zeggen dat de energieomzetting plaatsvindt zonder de aanvoer van extra zuurstof. Daarom hebben paarden voedingsbronnen
nodig die voldoende snel energie leveren zoals granen. Cavalor voeders bevatten gepofte granen voor een
ongeëvenaarde absorptie van zetmeel in de dunne darm, die voor een betere opname van voedingsstoffen
zorgt (waardoor je minder moet voederen), wat dan weer bijdraagt aan een zo natuurlijk mogelijke darmwerking. De impact van gepofte, t.o.v. volkoren of geplette granen, mag niet onderschat worden in hoe het de
vertering (voor een goede gezondheid) en de absorptie (voor een maximum aan brandstof voor prestaties)
positief beïnvloedt.
3. VOER Cavalor heeft 4 voeders in het gamma voor het springpaard, afgestemd op de sport en op de
verschillende genetische types en karakters. Wat nog beter is, is dat je zonder omschakelingsperiode
deze verschillende voeders door elkaar kunt gebruiken. Paarden die op Perfomix staan, kun je daarom
tijdelijk Superforce geven tijdens wedstrijddagen of dit dan aan hun voer toevoegen.
4. ONTSTRESS Vermijd graanrijk krachtvoer en lever energie in de vorm van vezels en vetten om stress onder
controle te houden. Daarnaast, kun je een aantal ingrediënten, waaronder ook kruiden gebruiken die een
kalmerend effect hebben op het gestresseerde paard. Dankzij uitgebreide testen hebben we ontdekt dat de
oorzaak van stress of angst, net zoals de eigenheid van elk paard, bepalend is voor welke ingrediënten werken
en welke niet. Daarom hebben we een aanzet gegeven tot enkele richtlijnen aan de hand van één voer en drie
kalmerende supplementen, tussen dewelke je de juiste oplossing en precieze dosering kunt ontdekken voor
jouw paard door de verschillende combinaties uit te testen en te corrigeren waar nodig.
5. GEWRICHTEN Verminder of neem pijn weg met Cavalor FreeBute om prestaties te verbeteren + geef de
gewrichten wat ze nodig hebben om gezond te blijven met Cavalor Arti Matrix. Cavalor heeft grondig onderzoek gedaan naar het effect op gewrichtsontstekingen en naar reacties in de gewrichten bij ontstekingsstimuli. Aan de hand van dit onderzoek hebben we een combinatie van verschillende ingrediënten en voedingswaarden geïdentificeerd die het efficiëntst werken om pijn en ontstekingen van de gewrichten te voorkomen.
6. WEERSTAND Ons onderzoek wijst aan dat de meeste paarden, hoewel ze geen zichtbare tekenen vertonen van ziekte, toch aangetaste bloedprofielen hebben tijdens het reizen en bij wedstrijdstress. Dit zorgt
ervoor dat ze een groter risico lopen om ziek te worden, en dit heeft ook een effect (hoewel subtiel) op hun
prestaties. Een gezonde spijsvertering is de basis voor een goed immuunsysteem en Cavalor legt zich daarom volledig toe om voer te produceren die de spijsvertering ondersteunt. Met Cavalor-voer als basis, kunnen
we de volgende Cavalor-supplementen aanraden: Emergency 911 focust op de microflora, een hydraterende Mash&Mix en Resist + VitC bij lange reizen of tijdens het competitieseizoen. Gezien het bewezen succes
in de praktijk kunnen we stellen dat de paarden minder te maken krijgen met huidirritaties wanneer ze op
Resist + VitC staan.
7. OP NAAR DE OVERWINNING Begin twee dagen voor een wedstrijd met het geven van onze geheime
Cavalor-formule om de overwinning in de wacht te slepen. Harde werkers hebben namelijk altijd een
beetje last van stijve en gevoelige spieren, en Cavalor FreeBute geeft deze paarden de verlichting die ze
nodig hebben om zich opnieuw optimaal te voelen zodat ze alles kunnen geven. Cavalor Muscle Fit heeft
een soortgelijke werking, maar werkt specifiek op de spieren, door ophoping van melkzuur tegen te gaan,
en zelfs nog belangrijker, de afbraak daarvan te stimuleren.
8. AH… VAKANTIE! Het is belangrijk om te weten dat paarden die even mogen rusten ook even wat
minder krachtvoer nodig hebben. Voeder enkel wat ze nodig hebben! Benut deze rustperiodes om over
te schakelen op Cavalor FiberForce om jouw paard wat te ontlasten en voeg Cavalor Hepato Liq toe om
te ontgiften.

