de uitmuntende
“ Dankzij
kwaliteit van het voer
en de supplementen
van Cavalor zijn mijn
paarden elke dag in
topvorm. Om te winnen
is het cruciaal om de
voedingsdetails precies
te kunnen afstemmen op
ieder individueel paard.

“

Anky van Grunsven

Alle Cavalor producten voldoen aan de FEI-regels
Cavalor Consumer Line | T:+32(0)9 220 25 25 | info@cavalor.com | www.cavalor.com

Daar zijn we het roerend mee eens.
Laat deze gids de oorzaak zijn van je
grootse succes.

HIPPOCRATES

Laat voeding uw
medicijn zijn
FEEDING TO WIN:

DRESSUuR

“

“

START HIER
1

2

Meer calorieën nodig om de
huidige werklast aan te kunnen
dan ruwvoer alleen kan leveren?
JA
3 Wat is het natuurlijke

NEE

temperament van je paard
tijdens het werk?

Voor een dressuurpaard?
Je maakt zeker een grapje?
TE HEET

NEE

4 Het nerveuze,

gestreste type?

JA, HOE WIST JE DAT? LOL
JONGE OF BANGE
PAARDEN EN
HENGSTEN
MEER UITHOUDINGSVERMOGEN
NODIG?

PRECIES
GOED

HETE, CONSTANT
GESTRESTE
PAARDEN

VOOR WEDSTRIJDEN
OF STRESSVOLLE
GEBEURTENISSEN

WAT NU?
5

6

Zorgen over
gewrichten?

Veel reizen?

OH, ER STAAT JE ZOVEEL
MOOIS TE WACHTEN!

WIE NIET?
BETER WELZIJN
NU

ONDERSTEUNT
IMMUNITEIT

AH… VAKANTIE!

EN NU WINNEN

Maximaliseer het winnende
effect van rust

Er gaat niets boven dit krachtige duo
voor een maximale boost

EINDIG HIER

Meer weten? Zeker weten!
1. RUWVOER Ieder paard heeft dezelfde basisbehoefte om de darmen in beweging te houden met een
constante bron van ruwvoer zoals hooi of gras. Deze vezels bevorderen een gezonde microflora in de dikke
darm en houden de algehele darmgezondheid van het paard op peil. Geef hooi van hoge kwaliteit verdeeld
over meerdere kleine porties per dag zodat je het natuurlijke voederpatroon nabootst. Op hooi bezuinigen is
de snelste manier om problemen te creëren en uiteindelijk geld te verspillen.
2. CALORIEËN TOEVOEGEN Voor dressuur is aerobe energie nodig; de energieomzetting vindt plaats
met behulp van zuurstof. Hiervoor hebben paarden energiebronnen met langzame afgifte nodig, zoals vet
(oliën) en vezel (hooi, geweekte bietenpulp). Het feit dat Cavalor de granen poft, in plaats van de hele
korrel te verwerken of vochtig graan te pletten, heeft een niet te onderschatten positieve invloed op zowel
vertering (voor de gezondheid) als absorptie (maximale brandstof voor prestaties).
3. VOER Voor het dressuurpaard raadt Cavalor 4 voeders aan, precies afgestemd per individueel
genetisch type en persoonlijkheid. Ze kunnen afwisselend worden gebruikt, zonder overgangsperiode,
zoals het voeren van Cavalor FiberForce en Endurix in wisselende verhoudingen die je meer energie
geven wanneer je het nodig hebt. Als Cavalor Endurix niet genoeg energie geeft, schakel je over op
Cavalor Perfomix of Cavalor Superforce voor shows en/of vul je aan met Cavalor OilMega.
4. ONTSTRESSEN Gelukkig zijn de beste energiebronnen voor dressuur (vezels en vetten) ook de meest
kalmerende. Cavalor heeft het voer Pianissimo speciaal ontwikkeld voor stressvolle, schrikachtige paarden,
zonder haver, met weinig eiwit en met rustgevende kruiden. Gestreste paarden ondergaan de grootste
verandering met zowel Pianissimo als een of meer van onze kalmerende supplementen. Door uitgebreid
onderzoek hebben we ontdekt dat het afhankelijk is van de persoonlijkheid van het paard, plus de bron van de
stress of angst, welke producten het beste werken. We hebben richtlijnen gegeven om te beginnen met onze
kalmerende supplementen, en van hieruit vind je proefondervindelijk de exacte beste oplossing voor je paard.
5. GEWRICHTEN/PEZEN/SPIEREN Dressuurpaarden staan bekend om overbelaste gewrichten en
bovenlijn spierpijn. Verminder verzuring van de spieren met de mantra: ruwvoer eerst. Gebruik vervolgens
Cavalor FreeBute als ondersteuning en geef gewrichten die grote prestaties moeten leveren wat ze
nodig hebben met Cavalor Arti Matrix. In ons uitgebreide onderzoek hebben we verschillende kruiden en
voedingsstoffen gevonden die samenwerken om pijn en ontsteking te voorkomen.
6. IMMUNITEIT Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste wedstrijdpaarden zonder uiterlijke tekenen
van ziekte toch een verstoord bloedbeeld hebben, we verdenken stress als oorzaak hiervan. Hierdoor
lopen ze het risico om ziek te worden, wat hun prestaties beïnvloedt. Omdat darmgezondheid de
basis is van een goed immuunsysteem, geef je beter Cavalor voer en versterk de immuniteit met
Cavalor Resist + Vit C vóór een lange reis of het wedstrijdseizoen. We raden in het bijzonder
Cavalor OilMega aan als dagelijkse ondersteuning van een optimale gezondheid.
7. OP NAAR DE OVERWINNING Begin twee dagen voor een competitie met het gebruik van de
geheime combinatie van Cavalor en ga voor de winst. Harde werkers hebben altijd een beetje last
van stijfheid of pijn, maar met Cavalor FreeBute verminderen hun klachten zodat ze in topvorm blijven.
Cavalor Muscle Fit heeft een vergelijkbaar effect op de spieren, door verzuring te verminderen en, nog
belangrijker, door de afbraak van melkzuur te stimuleren. Dit maakt de spieren minder stijf en soepeler
en zorgt voor maximale spieractiviteit waardoor het paard net dat beetje extra kan geven.
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! Gebruik deze rustperiodes in je
voordeel, door over te schakelen op Cavalor FiberForce om jouw paard wat te ontlasten en voeg Cavalor
Hepato Liq toe om te ontgiften.

