gebruiken Cavalor
“ We
al enkele jaren op het
hoogste niveau en zijn
altijd zeer tevreden
over de goede kwaliteit.
Ze hebben zo’n groot
aanbod van producten
zodat er altijd wel
een oplossing is voor
elk paard eender
wanneer.

“

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

HIPPOCRATES

Feeding to win:

show horses

“

Laat uw voeding
uw medicijn zijn

“

START HIER
1

2

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

NEE

Wat is de grootste
uitdaging voor je paard?

Voor een showpaard?
Je maakt zeker een grapje?

NEE

MEER VURIGHEID
NODIG

DIT

OF DIT

MEER SPIEREN
NODIG

EN (NOG) MEER VURIGHEID

OF NEEM DEZE ROUTE

WAT NU?

4

5

Wil je nog meer glans?

Veel reizen?

OH, ER STAAT JE ZOVEEL MOOIS
TE WACHTEN!

WIE NIET?
GEBALANCEERDE
OMEGAVETZUREN

6

ONDERSTEUNT
IMMUNITEIT

EN NU WINNEN

7

Wanneer een paard zich
geweldig voelt, toont hij zich
van zijn beste kant

AH...VAKANTIE!

Haal het maximale winnende
effect uit rust

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 de vrije toegankelijkheid tot ruwvoer uit de natuur nabootst. Op hooi bezuinigen is de
snelste manier om problemen te creëren en uiteindelijk geld te verspillen.
2. CALORIEËN TOEVOEGEN Als je op een gezonde, strategische manier calorieën toevoegt, krijg je een
tevreden, fris showpaard dat zich goed voelt en op zijn hoogste niveau presteert. Begin met het doel: bij
Arabische volbloeden of andere showpaarden kunnen calorieën de vurigheid, de spiermassa of beide verhogen.
Voor het laten zien van vurigheid, hebben deze paarden voornamelijk anaerobe energie nodig; de energieomzetting
vindt dan plaats zonder gebruik van zuurstof. Hiervoor hebben paarden snel opneembare energiebronnen nodig,
zoals gepofte granen. In voer van Cavalor worden gepofte granen gebruikt voor ongeëvenaarde absorptie
van zetmeel en suiker in de dunne darm, waarmee de voerefficiëntie wordt verbeterd, wat weer helpt om de
spijsvertering natuurlijk te laten werken en de kans op problemen aanzienlijk te verminderen.
Om de spiermassa te verhogen, heeft het paard voldoende kwalitatieve eiwitten nodig met een goede
aminozuursamenstelling. De drie belangrijkste aminozuren voor spieropbouw zijn Leucine, Isoleucine en
valine. Om de spieropbouw te bevorderen moeten we deze toevoegen in ongeveer dezelfde verhouding als de
verhouding die ze hebben in spiereiwitten. Zo zal een paard bijvoorbeeld meer spiereiwitten kunnen vormen uit
sojabonen dan uit eenzelfde hoeveelheid tarwe.
3. VOER Voor het showpaard raadt Cavalor drie voeders aan, precies afgestemd op individuele genetische
types en persoonlijkheden. Ze kunnen afwisselend worden gebruikt, zonder overgangsperiode, in wisselende
verhoudingen die je meer energie geven wanneer je het nodig hebt.
Gebruik Cavalor Superforce + Cavalor Kick Up + Cavalor An Energy Boost voor vurige prestaties, en
Cavalor Shine & Show als je wil focussen op spieropbouw (of als alternatief Cavalor Strucomix Original +
Cavalor Muscle Force + Cavalor OilMega). Natuurlijk kun je Cavalor Kick Up + Cavalor An Energy Boost
ook toevoegen aan je programma voor spieropbouw om meer vurigheid te krijgen, of vice-versa
Cavalor Muscle Force + Cavalor OilMega toevoegen aan je programma voor meer vurigheid om meer
spiermassa op te bouwen.
4. GLANS Meer nog dan andere rassen moeten showpaarden een spiegelende glans vertonen. En zoals alle
paardenkenners weten, is voeding de belangrijkste bron hiervan. Paarden die een aanbevolen Cavalor rantsoen
krijgen, hebben een glans van binnenuit, die je kunt perfectioneren door Cavalor OilMega toe te voegen, een
supplement met gezonde vetzuren en een correcte omega 3 omega 6 verhouding.
5. IMMUNITEIT Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste wedstrijdpaarden zonder uiterlijke tekenen van ziekte,
een verstoord bloedbeeld hebben als gevolg van stress, o.a. ook door het vele reizen, waardoor ze het risico lopen
om ziek te worden, met invloed op hun prestaties. Darmgezondheid is de basis van een goed immuunsysteem
en Cavalor is constant gefocust op het leveren van voer dat dit voor ieder type paard ondersteunt. Mocht je
de weerstand toch extra willen aansterken kunnen we volgende extra’tjes nog adviseren Mash & Mix om de
hydratatie te bevorderen en Resist + Vit C voorafgaand aan een lange reis of tijdens het wedstrijdseizoen.
6. GA VOOR DE WINST Begin twee dagen voor een competitie met het gebruik van het geheime eentweetje van Cavalor en ga voor de winst. Harde werkers hebben vaak een beetje last van stijve en gevoelige
spieren, maar Cavalor FreeBute vermindert hun klachten zodat ze zich geweldig voelen en alles geven.
Cavalor Muscle Fit heeft een vergelijkbaar effect, maar dan 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.
7. AH...VAKANTIE! Paarden die vrijaf krijgen van hun werk moeten ook vrijaf krijgen van hun prestatievoer.
Voer naar behoefte! Zet rustperiodes om in toekomstige topprestaties en successen met Cavalor FiberForce,
en Cavalor Hepato Liq voor ontgifting.

