“

EVENTING
Feeding to win:

LAAT UW VOEDING
UW medicijn zijn

“

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

Karin Donckers

“

maar soms ook essentieel.
Mijn paard Grandioz had
last van aanzienlijk
gewichtsverlies en alleen
Cavalor WholeGain gaf haar
voldoende voedingswaarde
om weer aan te komen
van Cavalor
“Supplementen
zijn niet alleen goed

START HIER
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Meer calorieën nodig om
de huidige werklast aan te
kunnen dan ruwvoer alleen
kan leveren?

NEE

JA
3

Wat is het natuurlijke
temperament van je paard
tijdens het werk?

GESPANNEN BIJ DRESSUUR

MEER GAS NODIG

NORMAAL
4

TIJDENS TRAINING

DARMCHECK & SPIEROPBOUW

TIJDENS
TRAINING

1,5 UUR VOOR
DE CROSS

TWEE DAGEN
VOOR DRESSUUR

DRIE DAGEN
VOOR DE
CROSS
5

NA DRESSUUR,
IEDERE MAALTIJD
VOOR DE CROSS
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VOORBEREIDING
SPRINGPARCOURS

VERLICHT
DE MEEST
VOORKOMENDE
BEPERKENDE
FACTOR

HERSTEL

WAT NOG MEER?
7

8

Zorgen over gewrichten?

Veel reizen?

WIE NIET?

OH, ER STAAT JE ZOVEEL
MOOIS TE WACHTEN!

VOEL JE NU BETER

IMMUNITEIT IS ESSENTIEEL VOOR DE
PRESTATIES VAN EEN EVENTINGPAARD

Ah…VAKANTIE!

EN NU WINNEN

Een onverslaanbaar krachtig duo
voor een maximale boost 1-2 dagen
voor en tijdens het evenement.

Haal het maximale winnende
effect uit rust.

EINDIG
HIER

Meer weten? Zeker weten!
1. RUWVOER Ieder paard heeft dezelfde basisbehoefte om langzaam, maar continu, ruwvoer zoals hooi
of gras, te verteren. Deze vezels bevorderen een gezonde microflora in de dikke darm en zorgen voor een
algemene gezonde darmwerking van je paard. Geef kwaliteitshooi in meerdere kleine porties per dag,
zodat je het natuurlijke voederpatroon nabootst. Als je paard te weinig hooi krijgt, zullen problemen en
kosten veel sneller oplopen.
2. CALORIEËN TOEVOEGEN Als triatleet heeft het eventingpaard zowel aerobe energieomzetting
(met behulp van zuurstof, bijv. voor dressuur) als anaerobe energieomzetting (voor springen) nodig. In
voer van Cavalor worden gepofte granen gebruikt, zodat zetmeel en suiker in de dunne darm optimaal
geabsorbeerd worden. Hierdoor ga je efficiënter voederen en zorg je ervoor dat de spijsvertering natuurlijk
werkt, waardoor de kans op problemen aanzienlijk vermindert.
3. VOER Voor het eventingpaard raadt Cavalor meerdere voeders aan, precies afgestemd per
wedstrijdonderdeel en per individueel genetisch type en persoonlijkheid. Ze kunnen afwisselend
worden gebruikt, omdat in alle voeders van Cavalor soortgelijke ingrediënten in verschillende
verhoudingen worden gebruikt. Paarden die meer explosieve energie nodig hebben, hebben sneller
Superforce nodig. Cavalor Bronchix Liquid kan ingezet worden om de ademhaling maximaal te
ondersteunen. Voor alle eventingpaarden adviseren we een maaltijd van Cavalor Superforce plus
An Energy Boost 1,5 uur voor de cross country.
4. MAAGCHECK EN SPIERBOOST Het is algemeen geweten dat stallen die Cavalor gebruiken veel
minder uitgeven aan dure medicijnen tegen maagzweer, omdat Cavalor gewoon beter is afgestemd op
paarden. Voor extra ondersteuning hebben we echter Cavalor Gastro Aid. Regelmatig gebruik van Muscle
Fit stimuleert de spierontwikkeling.
5. VOORBEREIDING SPRINGPARCOURS Snel spierherstel is essentieel voor een feilloos
springparcours. Voorzie daarom na de cross 1 kg Cavalor Superforce met 50 ml Cavalor Muscle Liq om
de spiercellen sneller te herstellen.
6. HERSTEL Elektrolyten zijn noodzakelijk om aangevuld te worden bij intens zweten, zeker op een
meerdaags evenement. Belangrijk is om een gebalanceerde elektrolyten mengeling in te zetten zoals
Cavalor Electrolyte Balance, idealiter in combinatie met Cavalor Mash & Mix. Cavalor Cooling Wash,
Cavalor Muscooler, en Cavalor Ice Clay vormen een perfect trio om te zorgen dat je paard zich snel weer
geweldig voelt na een zware inspanning.
7. GEWRICHTEN Houd de gewrichten gezond met Cavalor Arti Matrix. Cavalor heeft uitgebreid
onderzoek gedaan omtrent de invloed van ontstekingen op gewrichten en de reactie van gewrichten na
ontstekingsprikkels. Op basis hiervan hebben we een unieke, zeer efficiënte formule van verschillende
kruiden en voedingsstoffen ontwikkeld.
8. WEERSTAND Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste wedstrijdpaarden zonder uiterlijke tekenen van
ziekte door stress een verstoord bloedbeeld hebben. Hierdoor lopen ze het risico om ziek te worden, wat hun
wedstrijdprestaties beïnvloedt. Omdat darmgezondheid de basis is van een goed immuunsysteem, geef je beter
Cavalor voer. Versterk de weerstand 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.
9. OP NAAR DE OVERWINNING Begin twee dagen voor een competitie met het gebruik van het geheime
een-tweetje 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 zich geweldig voelen. 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 om te winnen.
10. 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.

