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VOORWOORD
Beste paardenliefhebber,
Reeds vanaf het prille begin van Cavalor in 1989 tot op de dag van
vandaag, is er één gedachte die ons motiveert om te doen wat we
doen: voor iedereen die betrokken is in de voeding en verzorging van
paarden een betrouwbare partner worden waar ze ten allen tijde op
kunnen terugvallen.
Ieder paard is verschillend. Iedere ruiter is uniek. En zo zijn ook hun
momenten samen. Zo zijn hun ambities.
Ambitie is wat ons drijft en ons doet groeien. Wij allemaal. Ambities en
doelen bestaan in allerlei vormen – van het verlangen om te presteren
op het allerhoogste niveau tot de motivatie om dag na dag er alles aan
te doen om de band die jij en je paard hebben te versterken. Paarden
– die we steeds gelukkig en gezond proberen te houden – zijn ons
meest waardevolle bezit. Zij zijn het absolute begin om jouw ambities te
verwezenlijken.
In alle takken van de paardensport zijn er helden, die zich
onderscheiden door hun constante wil om beter te worden. Ook wij
hebben die wil om, gegrond op wetenschappelijk onderzoek en kennis
die we opdeden doorheen de jaren, iedere dag beter te worden. Door
vragen te blijven stellen, onderzoek te blijven verrichten en kennis te
blijven delen. Onze absolute prioriteit blijft het geluk en de goede
gezondheid van onze paarden.
We beperken onszelf niet tot het produceren en ontwikkelen van
voeders, supplementen, snacks, premixen en verzorgingsproducten
voor paarden. We bieden ook diensten aan die jullie op weg helpen
met de voeding en verzorging van je paard zoals opleidingen,
educatieve video’s, online programma’s om rantsoenen te berekenen
en rechtstreeks telefonisch contact via de consumer line.
Vanaf de eerste stappen in de paardenwereld tot de ultieme band met
je paard: Cavalor is hier om het pad samen te bewandelen. Om je te
begeleiden en te ondersteunen om de juiste keuzes te maken om het
beste in jullie beiden naar buiten te brengen. We gaan niet voor de
snelle overwinning. We gaan voor de voortdurende rit. 
We willen deel uitmaken van je team en paardenmensen kracht geven
om hun eigen doelen te stellen. We zijn hier om je te ondersteunen.
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We blijven trouw aan onze basis met kernwaarden als innovatie, kwaliteit
en resultaat. Dit brengt ons bij een paar eigenschappen die typerend
zijn voor elk van onze producten.
• Ze zijn een combinatie van krachtige ingrediënten die synergetisch
werken
We geloven er sterk in dat 1 + 1 niet gelijk is aan 2. Als we producten
ontwikkelen, gaan we steeds op zoek naar de ultieme combinatie van
ingrediënten die elkaar versterken en resulteren in een veel betere
werking vergeleken met de werking van alle ingrediënten afzonderlijk.
• Ze zijn het resultaat van wetenschappelijk bewijs gecombineerd met
jarenlange ervaring
Bij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten starten we vaak
van een wetenschappelijke bevinding. Dit combineren we met onze
kennis en ervaring om tot een mogelijke formule te komen waarna dit
getest kan worden bij een beperkt aantal paarden. Als de resultaten
bevredigend zijn, starten we testen met meer paarden. Aan alle
producten en formules wordt gesleuteld tot we de perfectie bereiken.
Zelfs al betekent dit dat we jarenlang intensief moeten onderzoeken en
testen.
• Ze zijn uitermate veilig om te gebruiken tijdens competities
Elk nieuw Cavalor product is getest door een gecertificeerd doping
laboratorium (Laboratoire des Courses Hippiques, Frankrijk) alvorens
het gelanceerd wordt. Elk nieuw product is geformuleerd en
geproduceerd volgens de regels van FEI en Jockey Club. Hierdoor
kunnen we verklaren dat alle Cavalor producten niet positief testen
bij een dopinganalyse op voorwaarde dat de aanbevolen dosis op het
label gerespecteerd wordt.
Met deze Cavalor supplementengids, willen we jullie meer inzichten
geven wat betreft de producten en willen we jullie meer informatie
verschaffen over onderwerpen zoals nervositeit, gewrichten, spieren,
interne gezondheid, …
Ons doel is om paardeneigenaren en ruiters te helpen om de juiste
keuze te maken op vlak van voeding om het uiterste te halen uit de
samenwerking met hun paarden en hun doelen te bereiken.
Wij zijn Cavalor, deel van jouw team. Wij zijn hier om jouw ambitie
kracht bij te zetten.
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“UW PAARD IN GOEDE CONDITIE:
GOED BEGONNEN IS, HALF GEWONNEN.”

6

NO POWER.
NO GLORY.
CONDITIE
& ENERGIE

UW PAARD IN GOEDE CONDITIE:
GOED BEGONNEN IS, HALF GEWONNEN.
EEN PAARD DAT ZICH GOED VOELT,
PRESTEERT BETER.
Als we gaan trainen, doen we dat liefst met een fit en gezond paard. Een goede conditie maakt de
training zowel voor ruiter als voor paard aangenamer. Of het paard in een goede conditie is hangt af
van verschillende factoren. Hoe krijgen we ons paard in goede conditie zonder dat hij te hevig wordt?
Dat is een samenspel van gezondheid, voeding, training en management. Om een paard in goede
conditie te krijgen, is het eerst en vooral van belang dat het paard gezond is en alle voedingsstoffen
goed kan opnemen. Alleen dan zal hij er goed uitzien, goed in zijn vel zitten en goed presteren.
Wanneer we spreken over de conditie van een paard, is het belangrijk dat we op dezelfde
golflengte zitten. De conditie is namelijk een breed begrip en kan op verschillende
manieren geïnterpreteerd worden. Hoe je het ook bekijkt, wanneer een paard niet
in optimale conditie is, is dit nadelig voor het welzijn en de prestaties.

GEZONDHEID
Een gezond paard heeft een glanzende vacht, mooie heldere ogen en is energiek.
Wanneer paarden plots loom worden of niet mooi wisselen van vacht is er vaak een
onderliggende oorzaak. Gezondheid is een belangrijke parameter voor een goede conditie.
Maar een gezond paard dat er goed uit ziet is daarom nog niet fit. Training speelt een grote rol
in de ontwikkeling van een goede fysieke conditie.
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FYSIEKE FITHEID
Een fit paard heeft voldoende uithoudingsvermogen, heeft sterke, soepele spieren en is
energiek waardoor het perfect in staat is de training of wedstrijd tot een goed einde te
brengen. Zorg ervoor dat de energie die het paard binnenkrijgt overeenstemt met de
energie die het paard nodig heeft. Voorzie voldoende krachtvoer als je paard intensief
getraind wordt, maar overdrijf anderzijds niet als het niet nodig is. Verwar energie
bovendien niet met uithouding of temperament. Een energiek paard dat na een kwartier
al uitgeput is heeft niet genoeg uithouding. En ook hete paarden kunnen te weinig
energie hebben. Is je paard plots veel sneller vermoeid of minder actief? Ga dan zeker op
zoek naar de onderliggende oorzaak.

MENTALE FITHEID
Onderschat zeker de invloed van de mentale gezondheid op de prestaties niet. Een
paard dat gelukkig is presteert beter. Zorg daarom voor voldoende afwisseling in de
training. Ga eens het bos in en varieer voldoende in de oefeningen. Hierdoor spreek je
andere spiergroepen aan, gaat het paard zich beter ontwikkelen en blijft het aandachtig.
Maak het ook mogelijk voor je paard om de ganse dag door te knabbelen. Dit gaat
verveling tegen. Een paard is en blijft een kuddedier. Contact met andere paarden ligt in
hun natuur en maakt hen dan ook echt gelukkig.

LICHAAMSCONDITIE OF BODY CONDITION SCORE (BCS)
Tenslotte kan men als men spreekt over conditie ook bedoelen dat het paard te mager,
te dik of net goed is. De Body Condition Score geeft dit cijfermatig weer. Het liefste
zien we een paard met een BCS van 4-5 (op de schaal van Henneke). Ligt de BCS
hoger, dan is het paard te dik. Ligt de BCS lager, dan is het paard te mager. Een gezond
lichaamsgewicht is bepalend voor de algemene gezondheid en voortplanting maar heeft
ook een belangrijke invloed op de sportprestaties.
Hier hebben we het vooral over de fysieke conditie van paarden en hoe we hun
energieniveau kunnen verbeteren. Een gezond lichaamsgewicht wordt uitgebreid
besproken in de brochure over “Internal Health”. Neem zeker contact op met een
nutritionist wanneer je paard te mager of te dik is. Zij kunnen je rantsoen narekenen en
optimaliseren in functie van behoeften. Niet alleen de juiste hoeveelheid voer speelt een
rol. Ook verteringsstoornissen of metabole problemen kunnen aan de oorzaak liggen van
een slechte lichaamsconditie.
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HET HART, DE LONGEN EN DE MILT ALS STERKE MOTOR
Het paard heeft een relatief groot hart en grote longen. Vroeger had het paard deze grote
fysieke capaciteit nodig om succesvol te kunnen vluchten van een roofdier. Maar ook nu komt dit
nog mooi van pas. De longen nemen zuurstof op dat daarna door het hart samen met het bloed
via de bloedvaten verspreid wordt naar overal in het lichaam. Dit zorgt er onder andere voor dat
paarden veel straffere atleten zijn dan mensen.

DE LONGEN EN HET ADEMHALINGSSTELSEL
Niet enkel de hartslag wordt opgedreven bij inspanning, ook de ademhaling versnelt. Een paard
ademt in rust 12-20 keer per minuut. Bij inspanning kan het paard tot wel 180 ademhalingen per
minuut doen. Dit zijn er maar liefst 3 per seconde. Zo kan het tot wel 1500 liter lucht per minuut
inademen. Via de longen komt zuurstof in het bloed en verlaat koolstof het lichaam.

HET LYMFESTELSEL
Het lymfestelsel werkt nauw samen met het
bloedvatenstelsel en speelt een belangrijke rol
in de algehele gezondheid van je paard. Het
lymfesysteem zorgt er namelijk voor dat de
hele weerstand stijgt, genezing gestimuleerd
wordt en het belangrijkste van alles is dat alle
schadelijke afvalstoffen in het lichaam veilig
worden afgevoerd. Vaak ligt een niet goed
functionerend lymfestelsel mee aan de oorzaak
van veel voorkomende problemen zoals
stalbenen, oedeemvorming en
overbelaste pezen en spieren.
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HET HART
Het hart is een spier dat met iedere hartslag bloed door het lichaam pompt.
Zo worden alle lichaamsprocessen in gang gehouden en wordt zuurstof naar
de spieren getransporteerd. In rust slaat een hart gemiddeld 25-40 keer per
minuut, terwijl dit tijdens een inspanning kan oplopen tot 230 slagen per
minuut. Ook hormonen zoals adrenaline kunnen het hartritme sterk opdrijven.
Hoe beter het paard getraind is, hoe meer bloed er per keer rondgepompt wordt.
Zo kan in volle actie wel 240 l bloed per minuut door de aderen gestuwd worden.
Dat is heel wat als je weet dat een paard zo’n 40 l bloed heeft.
Bloed bestaat voor ongeveer de helft uit rode en witte bloedcellen, de overige
helft is bloedplasma. In dit bloedplasma worden eiwitten, afvalstoffen en
hormonen opgelost en getransporteerd. De witte bloedcellen maken deel uit
van het immuunsysteem. De rode bloedcellen transporteren zuurstof van de
longen naar de weefsels en voeren CO2 terug af. Deze rode bloedcellen bestaan
onder andere uit hemoglobine, een eiwit dat zuurstof bindt.
Ijzer is een belangrijke bouwsteen van hemoglobine, net als foliumzuur en
vitamine B12. Een tekort aan ijzer kan bloedarmoede veroorzaken waardoor het
paard minder energiek is.

DE MILT
Iedereen heeft er ooit wel eens van gehoord, maar de functie van de milt wordt
vaak nog te weinig in de aandacht gebracht. Nochtans vervult het een cruciale
rol bij prestaties en de immuniteit. Bovendien is de milt van paarden best uniek
als we het vergelijken met de mens of andere dieren. Wij bij Cavalor willen dan
ook dit orgaan de aandacht geven die het verdient als het gaat over vitaliteit en
zuurstoftransport tijdens inspanningen.
De milt is een opslagplaats voor bloed, breekt verouderde rode
bloedlichaampjes af en produceert antilichamen voor de afweer tegen infecties.
Bij paarden is de milt extra groot. In rust zit deze boordevol bloed en weegt
hij zo’n 13 kg. Wanneer het paard echter inspanningen levert kan het gewicht
afnemen naar 1 kg. Dit komt doordat de milt in relatief korte tijd zorgt voor 12 l
extra bloed. De rode bloedcellen die hierbij vrij komen zorgen voor de aanvoer
van zuurstof naar de spieren en organen. Hierdoor kan het paard alles geven in
de sprint, tijdens de barrage of bij een eventing wedstrijd.
De milt werkt bovendien ook samen met de spijsvertering en zet energie uit
voedsel om naar lichaamsenergie. Wanneer de milt minder goed functioneert,
kan het paard futloos zijn, weinig zin hebben om te eten en dikke stalbenen
hebben. Het spreekt voor zich dat een goed functionerende milt essentieel is
voor glansprestaties.
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ENERGIE – DE BRANDSTOF VAN HET LICHAAM
Om te functioneren en te presteren heeft een paard, net als ons, energie nodig. Dit
haalt hij uit de voeding. Om deze energie aan te wenden beschikt het lichaam over
twee energiesystemen: het aerobe energiesysteem en het anaerobe energiesysteem.
Afhankelijk van de vorm en waar het verteerd wordt, vindt er een andere
energieomzetting plaats.
Bij het anaerobe systeem worden koolhydraten die makkelijk beschikbaar zijn omgezet
in energie. Deze koolhydraten zijn voornamelijk afkomstig van granen. Ze zijn rijk aan
suiker en zetmeel die in de dunne darm omgezet worden naar enkelvoudige suikers
zoals glucose. De anaerobe energieomzetting gebeurt -zoals de naam doet vermoeden
- zonder de hulp van zuurstof en levert snel een hoge energiepiek. Deze energie
boost komt van pas bij korte intense inspanningen maar heeft zijn beperkingen. Als
restproducten worden lactaat en H+ geproduceerd die indien ze niet geneutraliseerd
worden zorgen voor spiervermoeidheid.
Het lichaam beschikt ook over een aeroob energiesysteem. Hierbij worden vet, vezel en
andere koolhydraten omgezet in energie. Vet en vezel worden namelijk in de dikke darm
door bacteriën omgezet in vluchtige vetzuren. Ook lactaat kan hier aangewend worden
als energiebron. De aerobe energieomzetting vindt plaats onder invloed van zuurstof.
Zolang er zuurstof en energiebronnen voorhanden zijn komt energie geleidelijk vrij. Dit
energiesysteem is dus ideaal bij langdurige en minder intensieve inspanningen zoals
dressuur en endurance maar houdt ook verschillende lichaamsprocessen draaiende.

ENERGIE

Anaeroob systeem

Aeroob systeem

TIJD

Beide systemen verlopen gelijktijdig in het lichaam en zijn beiden essentieel maar
afhankelijk van de discipline wordt het ene systeem meer aangesproken dan het andere.
Vaak is de vraag niet of het paard over voldoende energie beschikt, maar wel of het
paard over de juiste energiebron beschikt. Ook het temperament van het paard en het
spiermetabolisme kunnen invloed hebben op de keuze van voeding.
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TIMING VAN VOEDEREN
Een doordachte voerkeuze is alvast een goed begin. Maar ook het tijdstip waarop we
voederen heeft een belangrijke invloed op de prestaties aangezien voedingsstoffen op
verschillende manieren opgenomen worden.
Door vet- en vezelrijker krachtvoer te geven kan een groter uithoudingsvermogen
gerealiseerd worden. Reken hiervoor wel een 6- tot 8-tal weken vooraleer het resultaat
merkbaar is. Bij suiker- en zetmeelrijke krachtvoers is het resultaat veel sneller merkbaar.
Al na anderhalf uur tot twee uur is er een piek in het bloedglucose gehalte dat zich uit
als een echte energiestoot. Schotel je paard zo vaak mogelijk ruwvoer voor zodat het
verteringsstelsel goed gevuld blijft. Bovendien heeft het een positieve invloed op de
vertering wanneer eerst ruwvoer gegeven wordt en erna pas krachtvoer. Regelmatig
kleine hoeveelheden krachtvoer geven heeft enkele belangrijke gezondheidsgevolgen.
Het beperkt het risico op o.a. maagzweren en kolieken.
Meer weten over timing van voederen?
Surf naar de pagina van Cavalor op www.youtube.com (Timing of feeding) en kom alles
te weten.
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HOEVEEL ENERGIE HEEFT EEN PAARD NODIG?
HOEVEEL ENERGIE EEN PAARD NODIG HEEFT,
HANGT AF VAN VERSCHILLENDE FACTOREN.
Het ras, de leeftijd, het lichaamsgewicht en de toestand van het paard
bepalen onder andere de basis energiebehoefte. We noemen dit ook de
onderhoudsbehoefte. Hiermee is het paard in staat alle lichaamsfuncties te
vervullen. Een Shetland pony in de wei heeft een veel lagere energiebehoefte
dan een warmbloedpaard met een veulen aan de voet. Ook het temperament
van het paard zal mede bepalen hoeveel energie het paard nodig heeft om op
gewicht te blijven. Een nerveus paard zal van nature meer nodig hebben dan
een rustig paard. Naast de onderhoudsbehoefte hebben sommige paarden
extra energie nodige voor het werk die ze moeten verrichten. Dit wordt bepaald
door het type inspanning en de duur.
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VOEDERWAARDERINGSSYTEMEN WERELDWIJD
Hoeveel energie ieder paard nu exact nodig heeft, daar bestaan verschillende meningen
over. Globaal bestaan er verschillende energiewaarderingssystemen. Sommige werken met
verteerbare energie (DE), anderen dan weer met netto energie (NE) en er zijn ook een paar die
werken met metaboliseerbare energie (ME). Bovendien hebben ze vaak ook hun eigen eenheid.
Zo heeft iedere regio zijn eigen systeem om de energiewaarde van grondstoffen en de
energiebehoefte van paarden te evalueren. Onderstaande tabel en voorbeeld maken duidelijk
dat de energiebehoefte van een paard bepaald wordt door het land waar ze in leven. Hoe raar
en contradictorisch dit ook mag zijn.

SYSTEEM

Eenheid

BELGIË, NEDERLAND

CVB

EWpa

VERENIGD KONINKRIJK,
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

NRC

MJ, MCal

FANKRIJK, SPANJE, PORTUGAL, ITALIË

INRA

UFC

GfE

MJ

Land

DUITSLAND

de

me

Ne
X

X
X
X

X

Energiebehoefte voor een warmbloed merrie van 600 kg dat dagelijks 1 uur lichte arbeid verricht:

CVB

NRC

INRA

GfE

FRASC

6,27 EWpa

23,98 Mcal

5,34 UFC

86,46 MJ

6,17 EWpa

Wetenschappelijk is er dus globaal nog geen consensus over hoeveel energie een paard
nu eigenlijk nodig heeft. Voor het bepalen van de behoefte ontwikkelden we onze eigen
aanbeveling, FRASC. Deze werd bekomen door de wetenschappelijke systemen aandachtig te
bestuderen en naast deze normen onze ervaring te leggen. Zo werden richtlijnen uitgezet die
het mogelijk maken een rantsoen te formuleren dat globaal aanvaard wordt.
FRASC, de online rantsoencalculator, is gratis beschikbaar op www.equinerationcalculator.com.
Iedereen die zelf aan de slag wil gaan met het berekenen van rantsoenen kan een account
aanmaken. Daarna kan je de gegevens van je paard ingeven en op basis van de berekende
behoefte een rantsoen op maat gaan samenstellen. In FRASC zijn heel wat grondstoffen
voorhanden en je kan bovendien ook je eigen grondstoffen toevoegen.
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AFWIJKENDE BLOEDWAARDEN
Bevat het rantsoen voldoende energie en ziet je paard er goed uit maar
mist hij toch wat uithouding, frisheid of energie? Wanneer je paard plots
loom aanvoelt en niet goed in zijn vel zit, kan het aangeraden zijn het
bloed te laten analyseren.
In het bloed kunnen we de concentratie bepalen van oa. witte en rode
bloedcellen, verschillende soorten enzymen, vitamines, mineralen,
sporenelementen,… Zij kunnen vaak één en ander duidelijk maken.
Raadpleeg zeker de dierenarts en interpreteer de resultaten niet te snel.
Bloedwaarden kunnen namelijk sterk fluctueren en één analyse is slechts
een momentopname. Overleg ook zeker met een nutritionist. Zij bekijken
deze resultaten soms vanuit een ander standpunt. Een samenspel tussen
de dierenarts en nutritionist leidt vaak tot de beste aanpak.

Tip

TEKORT IN DE VOEDING?
Is er effectief een tekort in de voeding of is er een ander inwendig probleem?
Ga eerst op zoek naar de oorzaak en supplementeer ook nooit zomaar een
enkelvoudig mineraal, zoals ijzer, om tekorten op te vangen. Dit kan de
verhouding tussen de mineralen verstoren en de opname bemoeilijken. Kies
daarom voor een gebalanceerde mineralenmix.
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TEKORTEN IN DE VOEDING
Bloedanalyses kunnen tekorten in de voeding opsporen. Die kunnen
veroorzaakt worden door tekorten in de voeding of door malabsorptie. Zo kan
door een slecht werkend maagdarmstelsel de voeding niet volledig verteerd en
opgenomen worden of kan een teveel van een bepaald mineraal de opname van
andere mineralen verstoren. Een tekort in het bloed wil niet altijd zeggen dat
er ook effectief een tekort is in de voeding. Vetoplosbare vitamines A, D, E en K
bijvoorbeeld worden opgeslagen in het vetweefsel. Een laag vitamine E-gehalte
in het bloed wijst dus niet altijd op een tekort in het lichaam. Overleg met de
dierenarts en laat indien gewenst ook zeker een nutritionist het rantsoen
narekenen.

BLOEDARMOEDE - ANEMIE
Wanneer het paard te weinig rode bloedcellen of hemoglobine heeft, spreken
we over bloedarmoede. Een paard met bloedarmoede kan de weefsels en
organen in het lichaam niet van voldoende zuurstof voorzien. Hierdoor is de
verbranding niet optimaal en is er onvoldoende energie voor de verschillende
lichaamsprocessen. Bloedarmoede kan veroorzaakt worden door bloedverlies,
bijvoorbeeld in geval van worminfecties of wanneer te weinig rode bloedcellen
aangemaakt worden. Om de 125 dagen worden oude rode bloedcellen
vernietigd en moeten er nieuwe aangemaakt worden. Heeft het paard een
tekort aan ijzer, dan kunnen onvoldoende nieuwe rode bloedcellen aangemaakt
worden. Ook B-vitamines en foliumzuur zijn nodig om rode bloedcellen aan te
maken.

INFECTIE
Witte bloedcellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem, ze
beschermen het lichaam tegen infecties. Een verhoging of verlaging van het
totaal aantal witte bloedcellen is vaak een teken dat er sprake is van een
ontsteking dan wel infectie. Op basis van de aanwezige soorten cellen kunnen
we een onderscheid maken tussen een acute of chronische ontsteking.
Soms kan het ook een indicatie geven over het type veroorzaker (virus / bacterie
/ parasiet). Infecties hebben ook een grote invloed op de werking van de lever.
Bij een aanhoudende infectie komt deze vaak zwaar onder druk te staan.
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CAVALOR GEEFT JE PAARD GRAAG
EEN DUWTJE IN DE RUG
Om een paard top fit te krijgen, moet gans het lichaam goed functioneren. Energie is de
brandstof van het lichaam en is essentieel voor goede prestaties. Toch is dat niet het enige wat
telt. Naast energie zijn er ook tal van andere voedingsstoffen die het lichaam broodnodig
heeft.
Maar zoals altijd geldt de gouden regel: Feed as you need. Zorg voor een uitgebalanceerd
rantsoen dat de volledige behoefte dekt. Alles moet in voldoende mate en in de juiste
verhouding voorhanden zijn. Toch is meer niet steeds beter. Cavalor kiest er keer op keer voor
om voedingsstoffen aan te bieden in de best opneembare vorm. Vaak gaan we onze granen
poffen zodat het zetmeel beter beschikbaar wordt. Zo krijg je met een kleinere hoeveelheid
zelfs een beter eindresultaat. Bovendien beschikken we over een gevarieerd gamma voeders
zodat voor ieder paard het geschikte rantsoen kan samengesteld
worden. Bij de sportvoeders wordt er ook voldoende aandacht
besteed aan vet en vezel als bron van langzame energie. Ten
slotte: vitamines en mineralen zijn dan wel geen bron van energie,
enkelen van hen spelen een belangrijke rol in het energietransport of de energie-omzetting en hebben een aanzienlijke
invloed op de prestaties. Bovendien zorgen elektrolyten voor
een goed herstel na de prestaties waardoor paarden fit blijven.
Cavalor beschikt als kers op de taart ook over een aantal supplementen die bijdragen aan een
betere conditie en meer energie. Afhankelijk van het beoogde effect en de snelheid waarmee u
effect wil zijn andere supplementen meer aangeraden.
•
•
•
•
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Cavalor Pow’Red Performance is een mix van vitamines en mineralen dat het
energiemetabolisme ondersteunt en zorgt voor meer vitaliteit en een betere basisconditie.
Cavalor Peak Performance geeft een extra duwtje in de rug voor paarden die moeilijk hun
potentieel kunnen realiseren. Het bezorgt hun een betere mobiliteit en meer uithouding
Cavalor Kick Up geeft paarden een mentale en fysieke boost. Ideaal voor flegmatieke
paarden of paarden die niet fris zijn tijdens meerdaagse wedstrijden.
Cavalor An Energy Boost wordt kort voor en/of kort na de inspanning gegeven. Het bevat
snelle suikers die zorgen voor een energiepiek en elektrolyten die zorgen voor een optimaal
herstel.

Cavalor®
CONDITIE & ENERGIE

POW’RED PERFORMANCE
VOOR ENERGIE EN UITHOUDING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Pow’Red Performance ondersteunt de aanmaak van de rode bloedcellen en de circulatie ervan, wat zorgt
voor meer vitaliteit en uithouding.
Cavalor Pow’Red Performance is een zeer smakelijk, vloeibaar voedingssupplement, dat paarden helpt om meer
uithouding te ontwikkelen.
Het bevat naast zorgvuldig uitgekozen vitamines ook zeer goed opneembare vormen van ijzer die effectief het aantal
rode bloedlichaampjes doen toenemen. Hierdoor wordt er meer zuurstof naar de spieren gebracht, waardoor paarden
efficiënter omgaan met energie. Bovendien ondersteunt Cavalor Pow’Red Perfomance een goed herstel en optimale
vitaliteit.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Jonge paarden of sportpaarden die net in training zijn (hersteld van een blessure, na een rustperiode, …) zijn vaak snel
moe en hebben veel tijd nodig om een goede basisconditie te ontwikkelen. Om ze optimaal te ondersteunen in deze
ontwikkeling is er Cavalor Pow’Red Performance.
Dit vloeibaar voedingssupplement zit boordevol vitamines en mineralen. Hoewel zij niet rechtstreeks een bron van
energie zijn, richten ze zich wel op specifieke weefsels en systemen in het lichaam. Zo zorgen ze onder andere voor
een verbeterd energietransport, bevorderen ze een spoedig herstel na intense inspanningen en ondersteunen ze het
immuunsysteem. Elk ingrediënt draagt zo zijn steentje bij aan een vitaal paard dat in staat is om alles te blijven geven.
•
Ijzerglycinaat: draagt bij tot toename van het aantal rode bloedcellen (nodig voor zuurstoftransport door
het lichaam) zonder de gevreesde bijwerking van een te hoog gehalte aan vrij circulerend ijzer, welk tot
spierproblemen kan leiden.
•
Koperglycinaat: helpt gezwollen gewrichten en gewrichtskwalen voorkomen.
•
Zinkglycinaat: draagt bij tot een mooiere vacht en verhoging van de weerstand tegen vermoeidheid.
•
Mangaanglycinaat: speelt een rol bij de spierwerking.
•
Selenium speelt samen met vitamine E een belangrijke rol bij de bescherming tegen spierbeschadiging die
resulteert in stijfheid en bevordert het herstel.
•
Betaine verbetert het herstel na zware inspanningen en vermindert de kans op spiervermoeidheid
•
B-vitamines waaronder B1, B2, B3, B6, B11 en B12 zijn verantwoordelijk voor een efficiënt energietransport,
aanmaak van bloedcellen en een goed verloop van de stofwisseling.
•
Vitamine PP draagt bij aan een goede celademhaling
•
Choline beschermt de lever en ondersteunt de spijsvertering.
•
Vitamine C verbetert het immuniteitssysteem van het lichaam.
De sporenelementen Fe, Cu, Zn en Mn werden toegevoegd in chelaatvorm. In deze vorm zijn de sporenelementen
gekoppeld aan het aminozuur glycine waardoor ze veel beter opneembaar worden. Ook selenium is gebonden
aan een organische drager voor een betere bio beschikbaarheid. Zo kan met een relatief lage dosis opmerkelijke
resultaten behaald worden. Vitamine C werd dan weer gebonden aan mineralen, waardoor het veel stabieler is en
minder agressief voor de lever.
Sportpaarden die vaak moeten presteren zijn enorm gebaat bij een extra dosis vitamine B. Dit is vaak onvoldoende
aanwezig in voeders. Het gehalte vitamine A en D is echter wel voldoende in de meeste voeders. Hierdoor is de
concentratie aan vitamine A en D3 in Cavalor Pow’Red Performance relatief laag en vormt dit het ideale product om te
geven als supplement naast sportvoeders tijdens periodes van intensief werk.
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Vitamine A

250 000 IU
25 000 IU

Vitamine D3
Vitamine E

8 000 mg

Vitamine B6

500 mg

Vitamine B12

3 500 µg

Vitamine PP

3 600 mg
20 000 mg

Betaine
Ijzer (Fe)

3 000 mg
10 000 mg
1 100 mg

Koper (Cu)

Vitamine B1

1 500 mg

Vitamine C

Vitamine B2

2 000 mg

Foliumzuur (B11)

500 mg

Mangaan (Mn)

Vitamine B3

2 000 mg

Choline chloride

3 000 mg

Selenium (Se)

Zink (Zn)

5 500 mg
4 000 mg
10 mg

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor Pow’Red Performance wordt gegeven om de vitaliteit en uithouding te verbeteren.
Pony’s en recreatiepaarden: 25 ml/dag
Sportpaarden: 50 ml/dag
Maximumhoeveelheid: 100 ml/dag
Geef Cavalor Pow’Red Performance altijd in een kuur van 40 dagen. 1 fles van 2 L = 1 kuur voor
sportpaarden.
TIP: Wanneer een verlaagd gehalte rode bloedcellen waargenomen wordt in een bloed
analyse, raden we aan Cavalor Pow’Red Performance te geven.
Goed schudden voor gebruik.
We adviseren Cavalor Pow’Red Performance voor paarden die basisconditie missen.
Voor sportpaarden die een goede basisconditie hebben maar toch een fysieke boost kunnen gebruiken tijdens
piekmomenten adviseren we Cavalor Peak Performance. Dit geeft hen dat tikkeltje extra scherpte en helpt om door
te gaan.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren.
1,5 jaar houdbaar na productie.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Pow’Red Performance
2 L – 67,6 fl.oz

40 of 80

Cavalor Pow’Red Performance
5 L – 169 fl. oz

100 of 200

Cavalor®
CONDITIE & ENERGIE

PEAK PERFORMANCE

THE WINNING EDGE FOR HIGH PERFORMANCE HORSES

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Peak Performance verbetert de mobiliteit en prestaties van sportpaarden door de bloedsomloop te stimuleren en de werking
van het lymfestelsel te boosten.
Cavalor Peak Performance is een evenwichtige mengeling van essentiële oliën en kruidenextracten die de paarden alerter maakt en
beter doet presteren. Deze natuurlijke ingrediënten bevorderen een goed transport van zuurstof doorheen de bloedbanen en zorgen
ervoor dat toxines snel door het lymfestelsel afgevoerd worden. Dit resulteert in meer energie en een snellere recuperatie. De focus op
het lymfestelsel maakt van Cavalor Peak Performance een innovatieve manier om de algemene conditie en uithouding van paarden te
verbeteren waardoor ze niet moe worden. Bovendien vormt het lymfesysteem een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem en zal
het paard gezonder zijn. Hét supplement voor een paard in topvorm.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Effective natural - Mix van essentiële oliën en kruidenextracten
Cavalor Peak Performance is een mix van selectief gekozen natuurlijke ingrediënten die elkaar versterken. Dit resulteert in een
algehele verbetering van de metabolische balans waardoor het paard het maximale van zijn capaciteiten kan aanwenden en ook
benutten op cruciale momenten.
Prestaties en conditie verbeteren: een nieuwe benadering aan de basis van Peak Performance
Voor paarden die niet zo goed in hun vel zitten en minder goed presteren wordt traditioneel vaak een kuur aangeraden rijk aan ijzer
en B-vitamines. Cavalor Pow’Red Performance is gebaseerd op dit principe en is ideaal voor paarden die nog niet zo lang in training
zijn. Dit supplement stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen en het transport van zuurstof waardoor de paarden meer energie
en een betere basisconditie krijgen. Voor sportpaarden gaan we met Cavalor Peak Performance veel verder. Wanneer de paarden
reeds over een goede basisconditie beschikken, bereik je meer door naast het bloedvatenstelsel ook op het lymfestelsel en het
metabolisme te focussen. Door ook deze systemen te ondersteunen verkeert het paard in topvorm.
Net zoals bij de mens bestaat de circulatie bij paarden uit twee zeer nauw samenwerkende systemen: het (bloed-) vatenstelsel
en het lymfestelsel. Deze beide systemen vormen een netwerk in gans het lichaam van het paard waarbij het bloedvatenstelsel
onder andere dient voor de aanvoer van zuurstof en het lymfesysteem voor de afvoer van afvalstoffen en de ondersteuning van de
weerstand.
Bloedsomloop stimuleren voor topprestaties op piekmomenten
Het extract van zwarte bes (Ribes nigrum) en de essentiële olie van Amaranth stimuleren de bloedsomloop. Bovendien zet Eucalyptus
(Eucalyptus globulus) de luchtwegen open, waardoor zoveel mogelijk zuurstof rondgepompt wordt. Het moment waarop paarden
verzuren komt later waardoor ze beter kunnen presteren, reactiever zijn en meer uithouding hebben.
Een boost voor het lymfestelsel: onbekend = onbemind
Hoewel de meesten onder ons weten dat er iets als een lymfestelsel bestaat, kennen velen het nut en/of belang van dit systeem niet.
Nochtans speelt dit uitgebreid netwerk een cruciale rol in de genezing, vernieuwing van cellen en afvoer van toxische stoffen. Een
lymfestelsel in topvorm zorgt voor een betere recuperatie en weerstand van topsportpaarden.
Waar de bloedsomloop gestuwd wordt door het hart, wordt de circulatie van lymfevocht gestuurd door beweging (spieren en
hoefmechanisme).
Wanneer een paard vaak gezwollen benen heeft daags na de inspanning, kan dit duiden op een slecht werkend lymfestelsel. Maar
ook minder zichtbare gevolgen kunnen optreden in geval van een slecht werkend lymfestelsel. Zo kan dit leiden tot een vertraagd
herstel na inspanning, een verminderde weerstand, spierbevangenheid, peesblessures, … Kortom, het lymfestelsel in beweging
houden is de boodschap. Kleefkruid (Gallium aparine) staat bekend om zijn positieve effect op dit lymfestelsel. Samen met
kweekgras (Elymus repens), brandnetel (Urtica dioica) en Paardenbloem (Taraxacum officinale) zorgen deze ingrediënten in Cavalor
Peak Performance voor een zuiverend effect. Door het openen van de poriën zal het ook helpen om makkelijker te zweten, zeker het
proberen waard bij paarden die niet makkelijk zweten.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor Peak Performance wordt gegeven aan wedstrijdpaarden die een fysieke boost kunnen gebruiken.
Het is ideaal om paarden op scherp te zetten voor een belangrijke wedstrijd of fit te houden naar het eind
van het seizoen toe.
Cavalor Peak Performance geeft een extra duwtje in de rug voor paarden die moeilijk hun potentieel
kunnen realiseren. Het bezorgt hen een betere mobiliteit en meer uithouding.
Dosering per dier per dag:
Pony’s: 10 ml
Topsportpaarden: 20 ml
Maximale dosis: 40 ml
Hoe snel je resultaat ziet hangt af van de huidige conditie van je paard.
Is uw paard in goede conditie en heeft u een piek nodig, dan is het resultaat merkbaar na 7 dagen.
Heeft u behoefte aan een meer structurele conditieverbetering, dan adviseren wij om minstens 3 weken te
supplementeren.
Goed schudden voor gebruik!

Stap 1: Open de dop

Stap 2: Knip het middelste deel
van de plug zodat er een opening
is voor de spuit

Stap 3: Trek met een spuit de
gewenste hoeveelheid op

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
2 jaar houdbaar na productie.

#/OVERDOOS
10

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Peak Performance
500 ml – 16,9 fl.oz
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KICK UP

VOOR EEN FRISSER PAARD

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Kick Up heeft een revitaliserend effect bij flegmatieke paarden en paarden die een energie- en prestatiedip
hebben.
Soms hebben paarden om een onverklaarbare reden een energiedip. Hierdoor zien ze er minder goed uit en presteren
ze minder. Op zo’n moment biedt Cavalor Kick Up de oplossing. Het bevat nutriënten zoals plantenextracten,
B-vitamines en choline die zorgen voor extra energie, de fysiologische processen ondersteunen en conditieherstel
bevorderen. Dit resulteert in een actiever paard dat meer zin heeft om te werken.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Cavalor Kick Up is een vloeibaar supplement dat het rantsoen verrijkt met gemakkelijk en snel opneembare
vitaminen, mineralen, aminozuren en aromatische plantenextracten. Dankzij de aanwezigheid van deze hoogwaardige
voedingsstoffen en hun interactie krijgen de fysiologische processen een impuls.
De resultaten van Cavalor Kick Up zijn snel merkbaar. Het paard is gerevitaliseerd en de prestaties verbeteren zelfs na
1 dag.
•
Vitamines waaronder B-vitamines (B1, B2, B12) en choline spelen een belangrijke rol in de energieomzetting in het lichaam. Zij zorgen voor een energie-boost.
•
Vitamine E is een belangrijk antioxidant dat lichaamscellen beschermt bij intensieve arbeid.
•
Sorbitol en gist (Saccharomyces cerevisiae) ondersteunen de vertering en zorgt voor een optimale
benutting van het rantsoen.
•
Lysine is een essentieel aminozuur dat de weerstand ondersteunt en conditieherstel bevordert.
•
Plantenextracten waaronder Thymus vulgaris en Panax ginseng ondersteunen de immuniteit en geven
energie.
Vitamine B1

1 000 mg/l

Vitamine B2

1 000 mg/l

Sorbitol

2,5 %

Vitamine B12

6 mg/l

Biergist

5%

Choline chloride

26 000 mg/l

Vitamine E

Lysine

9 000 mg/l

4%

Plant ex trac t
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor Kick Up wordt vooral aangeraden voor flegmatieke paarden die wat
motivatie missen. Geef in dit geval Cavalor Kick Up gedurende een langere periode
om de twee dagen. Stop het gebruik even wanneer het effect afneemt. Daarna kan
Cavalor Kick Up terug toegevoegd worden.
Wanneer vermoeidheid optreedt tijdens meerdaagse competities is het aangeraden
om Cavalor Kick Up de avond voor en de morgen van de competitie te geven.
Meng iedere keer deze dosis over het voer:
•
Pony’s en recreatiepaarden: 25 ml
•
Sportpaarden: 50 ml
Maximum 100 ml per paard per dag.

4. VERPAKKING EN BEWARING
2 jaar houdbaar na productie.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Kick Up
1 L – 33,8 fl.oz

20 of 40
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AN ENERGY BOOST
VOOR EEN DIRECTE ENERGIESTOOT

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor An Energy Boost geeft uw paard een aantal belangrijke nutriënten en een extra dosis snel beschikbare
energie die voor, tijdens en na een hevige inspanning bijdragen aan het leveren van topprestaties en het herstel
ervan.
Cavalor An Energy Boost zorgt ervoor dat uw paard met voldoende energie aan de start verschijnt. Het bevat goed
opneembare koolhydraten die snel het bloedglucosegehalte verhogen. Daarnaast levert Cavalor An Energy Boost
aminozuren, mineralen, vitaminen en stoffen die belangrijk zijn voor de spieractiviteit en het uithoudingsvermogen.
Omdat Cavalor An Energy Boost ook elektrolyten bevat, kan het na een wedstrijd of zware inspanning bijdragen aan
een snel herstel. Elektrolyten, die namelijk verloren gegaan zijn tijdens het zweten moeten zo snel mogelijk terug
aangevuld worden om spierstijfheid te voorkomen, herstel te ondersteunen en het paard in conditie te houden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Cavalor An Energy Boost is een speciaal voor sportpaarden samengestelde mix van hoogwaardige suikers, elektrolyten,
vitaminen en aminozuren, die zeer snel worden opgenomen om voldoende energie te geven en snelle recuperatie te
garanderen.
•
•
•
•

Glucose is een koolhydraat dat snel opgenomen wordt en een belangrijke bron is van energie. Bovendien
stimuleert glucose de absorptie van elektrolyten.
Vitamines B (B1, B2, B3, B6, B12) verhogen de opname van zuurstof in de weefsels en het bloed, waardoor
paarden een beter uithoudingsvermogen krijgen en beter zullen presteren. Dit zijn wateroplosbare
vitaminen, die onmiddellijk worden opgenomen en ook een direct effect hebben op de prestaties.
Vitamine C speelt een belangrijke rol bij de verwijdering van toxische stoffen uit het lichaam en bescherming
van lichaamscellen en is belangrijk voor een groot aantal lichaamsfuncties.
Essentiële oliën van o.a. citroen, limoen en eucalyptus zorgen voor een verbeterd energietransport en
zijn zeer sterke antioxidanten. Ze beschermen het lichaam tegen schadelijke stoffen die gevormd worden
tijdens inspanningen.

Sportpaarden transpireren vaak door inspanning, stress en transport. Via het zweet gaan er belangrijke mineralen
verloren. Dit verlies kan het uithoudingsvermogen negatief beïnvloeden, waardoor vermoeidheid en stramme spieren
kunnen voorkomen.
Cavalor An Energy Boost bevat belangrijke elektrolyten (Na, K, Cl, Mg, Ca) die een optimale spierwerking ondersteunen.
De essentiële aminozuren leucine, isoleucine en valine (BCAA) dragen actief bij aan een doeltreffend en snel herstel
van microscheurtjes in spierweefsel.
Glucose

13 %

Natrium

Vitamine B1

1 060 mg/kg

Chloor (Cl)

Vitamine B2

1 212 mg/kg

Kalium (K)

5,64 %
0,56 %

Vitamine B3

681 mg/kg

Magnesium (Mg)

Vitamine B6

1 136 mg/kg

Calcium (Ca)

Vitamine B12
Vitamine C

1 515 mg/kg

Citrus aurantiifolia (limoen)

L- isoleucine
10 000 mg/kg

5 000 mg/kg

L-valine

0,08 %
0,20 %

10 000 mg/kg

L-leucine

2 598 mg/kg

Citrus limon (citroen)
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2,20 %

10 000 mg/kg

10 000 mg/kg

Eucalyptus Globulus (eucalyptus)

2 000 mg/kg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Tijdens zware inspanningen kan de glucosespiegel drastisch dalen met nadelige gevolgen voor de sportprestaties.
Om ervoor te zorgen dat het paard met een optimale glucosespiegel aan de start komt is het aangeraden een dosis
Cavalor An Energy Boost toe te dienen vlak voor de inspanning (max. een half uur voor de inspanning).
Voor een optimaal herstel is het aangeraden een tweede dosis te geven vlak na de inspanning.
Dosis per paard:
•
Pony’s en recreatiepaarden: ½ booster
•
Sportpaarden: 1 booster
•
Maximum 3 boosters per dag.
1 booster = 60 g
Let op: Er moet altijd vers drinkwater beschikbaar zijn.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
1,5 jaar houdbaar na productie.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor An Energy Boost
6 x 60 g – 6 x 0,13 lbs

3-6

Cavalor An Energy Boost
60 g – 0,13 lbs

25-50

“MET BEWEGING EN VOEDING ZORG JE VOOR
ONTSPANNING IN SPANNENDE TIJDEN.”
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FOCUS. RELAX.
PERFORM.

NERVOSITEIT
& GEDRAG

SPANNING EN STRESS:

VOLLEDIG GEFOCUST OF HELEMAAL
DE PEDALEN KWIJT?
MET BEWEGING EN VOEDING ZORG JE VOOR
ONTSPANNING IN SPANNENDE TIJDEN
Net als mensen kunnen ook paarden nervositeit ervaren. Sommige paarden zijn hier
vatbaarder voor dan anderen, dit wordt onder andere bepaald door genetica en
opvoeding. Gespannenheid is niet altijd slecht. Paarden én mensen hebben een bepaalde
mate van spanning nodig om op de top van hun kunnen te presteren. Maar als ze
constant onder druk staan of de stress niet van zich af kunnen schudden, dan is de kans
op gezondheidsproblemen groot. Zorg voor voldoende beweging en een aangename
leefomgeving en maak bewuste voedingskeuzes. De voeding van je paard heeft een
enorme invloed op nervositeit en gedrag.
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WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE
AANDOENINGEN DOOR SPANNING?
1

VERMOEIDE EN PIJNLIJKE SPIEREN
Door adrenaline en cortisol wordt er in de lever en
de spieren extra glucose vrijgemaakt. Die zorgt voor
onmiddellijke energie en korte krachtexplosies. Je paard
beweegt op dat moment anaeroob, dus zonder zuurstof. De
spieren verzuren sterk. Als melkzuur zich gaat opstapelen,
lijdt je paard pijn en raakt het vermoeid.

2

KOLIEK EN MAAGZWEREN
Stress en voeding hangen nauw samen. Voeding beïnvloedt
het energieniveau van je paard. Krijgt je paard te veel
energie voor de inspanning die het levert, dan verhoogt
de kans op spijsverteringsproblemen zoals koliek en
maagzweren.

3

VAKER ZIEK DOOR VIRUS EN INFECTIES
Grote hoeveelheden cortisol verzwakken het
immuunsysteem van je paard. Dat leidt er vervolgens toe
dat paarden onder stress dus extra gevoelig zijn voor
virussen en infecties.

Cavalor
NERVOSITEIT & GEDRAG

HERKENNEN VAN SIGNALEN:
VERDIEP JE IN HET GEDRAG VAN JE PAARD
Paarden kunnen niet praten, daarom is het belangrijk om tekenen
van nervositeit en stress te herkennen. Deze signalen komen
voor in verschillende gradaties. Herkenbare grote signalen zijn
bijvoorbeeld hard snuiven, zichtbaar oogwit of nerveus dribbelen.
Andere zaken zoals stereotiep gedrag (bv. kribbebijten, weven,
boxwalking, luchtzuigen, etc.), verhoogde hartslag en ademhaling,
gespannenheid tijdens trainingen en vaak mesten zijn iets subtieler
maar zijn ook belangrijke signalen. Start met na te gaan of je iets
van spanning weg kan nemen door aanpassing in de dagelijkse
omgeving, voeding en management.

Weetje
PAARDEN SLAPEN STAAND

Wist je dat paarden rechtstaand slapen om op elk moment te kunnen
vluchten? Pas als ze zich veilig voelen en/of er andere paarden zijn om de
wacht te houden, zal je paard gaan liggen.
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ADRENALINE EN CORTISOL:
IS STRESS GEZOND OF ONGEZOND?
Bij stress krijgt de hypothalamus een prikkel. Dat deel van de hersenen zorgt voor evenwicht in het
lichaam en regelt onder andere emoties en behoeftes zoals honger en dorst. Via het ruggenmerg
en het zenuwstelsel stuurt de hypothalamus oa de bijnieren aan. De bijnieren (merg en schors)
produceren grote hoeveelheden adrenaline, noradrenaline en cortisol. Adrenaline helpt om direct
alert te zijn en te reageren. Cortisol houdt je paard voor een langere tijd alert. Net zoals adrenaline
verhoogt cortisol de hartslag waardoor zuurstof door het lichaam wordt gepompt. Cortisol
verhoogt daarbij ook de bloedsuikerspiegel. Met meer energie voor een langere tijd als resultaat.
Gezonde spanning zorgt er dus voor dat je paard onder druk kan blijven presteren. Na de
wedstrijd (of intensieve training) is de spanning er af, en daalt de adrenaline en cortisol weer
naar een normaal niveau. Wanneer een paard langdurig spanning ervaart blijven de waarden
van het stresshormoon cortisol te hoog. Cortisol verhoogt de bloedsuikerspiegel waardoor
langdurige spanning ook leidt tot teveel glucose. Als stress langdurig aanhoudt, ga je zeker
gezondheidsklachten bij je paard zien.

+
POSITIEVE EFFECTEN OP KORTE TERMIJN
→ Verhoogde alertheid en langdurige energievoorziening voor topprestaties
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NEGATIEVE GEVOLGEN
VAN LANGDURIGE STRESS

In het wild verplaatsen paarden zich voortdurend. Ze

leggen tot 15 km per dag af. Voelen ze zich bedreigd
of ongemakkelijk? Dan schudden ze de spanning

van zich af door te vluchten of te lopen. Recreatie- en

HOOG CORTISOLGEHALTE
→ Aggresief gedrag
→ Maagzweren
→ Verstoorde darmflora, koliek en diarree
→ Onderdrukt immuunsysteem

HOGE BLOEDSUIKERSPIEGEL
(GLUCOSE)
→ Verstoord metabolisme
→ Hoefbevangenheid
→ Spierproblemen
→ Vruchtbaarheidsproblemen

sportpaarden hebben die vrijheid en ruimte vaak

niet. Stressgevoelige, nerveuze paarden zet je dus het
best elke dag 2 à 3 uur in de wei. Of je kan voor meer

beweging en afwisseling zorgen door het te longeren,
in de stapmolen te zetten of er een wandeling mee

te doen. Voldoende beweging en juiste voeding: de
beste remedie tegen nervositeit.
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DE INVLOED VAN VOEDING OP STRESSREDUCTIE: DE JUISTE
HOEVEELHEID VOEDING EN ONDERSTEUNING MET KALMERENDE
SUPPLEMENTEN
Niet elk paard is even gevoelig voor stress. Sommige rassen en bloedlijnen zijn
onrustiger dan andere. Bovendien reageert elk paard anders op een prikkel. Het
ene paard wordt wild en onhandelbaar, terwijl het andere paard angstig in zijn
schulp kruipt. Een kant en klare oplossing voor paarden onderhevig aan stress
bestaat jammer genoeg nog niet, maar er zijn een aantal richtlijnen die helpen
het paard zo goed mogelijk te kalmeren en om te gaan met spanning. Stalling,
training en management hebben een belangrijke invloed, maar vooral de juiste
voeding bepaalt grotendeels het stressniveau van je paard.
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Gebrek aan ruwvoeder is een belangrijke oorzaak voor vele stalondeugden
en vergroot de kans op maagzweren, zeker wanneer het paard door een
stressvolle periode gaat. Een pijnlijke maagzweer is een van de grootste
redenen voor verminderde prestatie en nerveuzer en/of agressiever gedrag.
Verschillende onderzoekers toonden reeds aan dat het risico voor het
ontwikkelen van stereotype gedrag vergroot wanneer het rantsoen een
laag vezelgehalte en grote hoeveelheid granen bevat (McGreevy et al,
1995; Redbo et al, 1998, Waters et al, 2002). Het is ook in paarden en andere
diersoorten bewezen dat er een verband bestaat tussen de darmflora en
stressgedrag en dat verandering in de diversiteit van de microbiële populatie
in het darmgestel een directe invloed heeft op gedrag. We weten intussen
dat voeders hoog in zetmeel en suikers nadelige gevolgen hebben op
de darmflora van het paard maar recentelijk is ook aangetoond dat een
verstoorde microflora, in paarden onderhouden op zetmeelrijke rantsoenen,
gelinkt is aan verhoogde alertheid, schrikkerig en nerveuzer gedrag (MacLeay
et al, 1999; Redondo et al, 2009; Destrez et al, 2015). Andere onderzoekers
toonden aan dat veulens die een vezel-en vetrijk supplement kregen een
lager cortisol gehalte (stresshormoon) hadden in vergelijking met veulens die
een zetmeel-en suikerrijk supplement kregen (Hoffman et al, 1995). Dus het is
duidelijk wetenschappelijk bewezen dat voeding een heel belangrijke invloed
kan hebben op stressgedrag in paarden. Daarom is het van uiterst belang om
altijd voldoende ruwvoer te voorzien in het rantsoen van alle paarden, zeker
diegene gevoelig aan stress. Kies naast voldoende vezel ook voor voeders
hoger in vetgehalte en lager in suikers en zetmeel voor probleempaarden of
preventief indien het paard een stressvolle periode tegemoet gaat.
Kortom, indien u een paard met stressproblemen heeft, pas dus eerst en
vooral het basisrantsoen aan en geef het paard de tijd om zich hieraan aan
te passen. Indien dit niet voldoende resultaat geeft, zijn er ook een aantal
supplementen die kunnen bijdragen om stress verder te verhelpen.
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DE INVLOED VAN VOEDING OP STRESSREDUCTIE

KEUZEHULP

VETTEN EN VEZELS?
OF SUIKERS EN ZETMEEL?

BEREKEN DE NODIGE ENERGIE

We willen allemaal het allerbeste voor ons paard.
Toch hebben we vaak de neiging om ons paard te
verwennen, met snoepjes of extra voer. Je paard krijgt
dan veel meer energie dan het nodig heeft. Met alle
gevolgen van dien:
→ Stress en ongewenst gedrag

Goed zo! Je hebt nu de hoeveelheid voer
berekend. Nu is het van belang de juiste
keuze van voeding te maken. Want niet alleen
de hoeveelheid voeding is belangrijk, ook de
samenstelling van het voer.
STRESSGEVOELIG OF RECREATIEPAARD =
VOEDING MET VETTEN EN VEZELS

→ Overgewicht met kans op hoefbevangenheid en
suikerziekte (ofwel insulineresistentie)

Vetten en vezels zijn langzame
energiebronnen. Je paard haalt er geleidelijk
energie uit wanneer het dat nodig heeft.
Vezels zijn vooral afkomstig uit ruwvoer.
Recreatiepaarden halen daar meestal
voldoende energie uit. Bovendien helpt het
ruwvoer tegen verveling. Je paard kauwt
er een hele dag op zonder energiepieken
te krijgen. Het ideale krachtvoer voor
stressgevoelige paarden is Cavalor
Pianissimo: mengeling zonder haver met
kalmerende supplementen (magnesium
en tryptofaan). Voor recreatie paarden is
Cavalor FiberForce ideaal: een mengeling
zonder granen met veel structuur en rijk aan
vetten en vezels.

Het is belangrijk om je paard de juiste hoeveelheid
voer te geven. Inzicht in de juiste hoeveelheid
voer krijg je op MyCavalor.com. Hier kun je de
juiste hoeveelheid voer voor je paard berekenen,
gebaseerd op de arbeid die hij op een dag verricht.
Let op: pas de hoeveelheid voer per seizoen aan.
In wedstrijdperioden heeft je paard meer energie
nodig. In de winter, als hij vaker op stal staat,
heeft het genoeg met minder. Maar zorg steeds
in alle rantsoenen voor voldoende ruwvoeder
aangezien zowel een intens wedstrijdseizoen maar
ook simpelweg verveling op stal, stress kunnen
veroorzaken.

Tip: bietenpulp voor een verzadigd gevoel
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Ook bietenpulp is een goede bron van vezels
waar het paard geleidelijk energie uit haalt.
Het verzadigd gevoel dat bietenpulp geeft,
heeft een kalmerend effect op paarden.
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EXTRA ONDERSTEUNING
MET SUPPLEMENTEN

SPORTPAARDEN = VOEDING MET SUIKERS

De basis is gelegd: je hebt de hoeveelheid voeding
berekend. En een bewuste keuze gemaakt in voer
rijk aan vetten en vezels of voer rijk aan suikers en
zetmeel. Nu kun je bekijken of extra ondersteuning
met kalmerende supplementen nodig is. Stress is
een gek beestje. Je paard heeft het nodig om scherp
te staan. En tegelijkertijd ligt stress aan de basis van
heel wat ziekten en aandoeningen. Bovendien is het
ene paard een pak gevoeliger dan het andere. Een
universeel wondermiddel tegen de stress bestaat
er bijgevolg nog niet. Aangepaste voeding en
kalmerende supplementen voor jouw paard hebben
we bij Cavalor wél.

EN ZETMEEL

Sportpaarden hebben, naast langzame
energiebronnen, ook snelle suikers nodig om
intensief te bewegen. Die explosieve energie
vinden ze in suikers en zetmeel, rijkelijk
aanwezig in bijvoorbeeld Cavalor Perfomix.
Hoe meer voederbeurten per dag en hoe
kleiner de hoeveelheden suiker en zetmeel
per maaltijd, hoe beter.
Vaak wordt haver vermeden bij
stressgevoelige paarden. Niet alleen haver
is een boosdoener. Ook tarwe, gerst en maïs
zijn te vermijden als je paard snel onrustig is.

In onze voeding en supplementen vind je deze
ontspannende ingrediënten terug:

Voor stressgevoelige sportpaarden kan
ook Cavalor FiberForce in energierijkere
krachtvoeders ingemengd worden om
het vezelgehalte te verhogen. Ontelbare
getuigenissen van klanten uit verschillende
disciplines, hebben reeds gemeld dat
paarden meer gefocust zijn, minder
gestresseerd waren en beter presteerden
wanneer ze bijgevoederd werden met
Cavalor FiberForce.

→ Magnesium: helpt om het hartritme en de
bloeddruk te regelen en is ook belangrijk voor de
spierspanning of -ontspanning.
→ Tryptofaan: is een aminozuur dat de aanmaak
van het gelukshormoon serotonine stimuleert.
Serotonine zorgt ervoor dat je paard zich goed en
ontspannen voelt. De stof helpt om stress beter te
beheersen. Je paard heeft tryptofaan nodig, maar
maakt het zelf niet aan.
→ Betula alba (berk): verbetert de nierfunctie en
vertraagt zo de aanmaak van adrenaline.
→ Glycyrrhiza glabra (zoethout): stimuleert het
hormoon cortisol dat je paard langere tijd alert
houdt en zorgt dat het langer beter presteert met
een gezonde spanning.

02

→ Allium sativum (look): verlaagt de bloeddruk en
bloedsuikerspiegel.
→ Humulus lupulus (hop): heeft een ontspannend
effect op het zenuwstelsel.
→ Cananga odorata (Ylang Ylang): verlaagt de
bloeddruk voor een ontspannend effect.
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KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT
Bij de samenstelling van onze supplementen kijken we altijd naar het beste resultaat. Zo kiezen
we vaak voor kruidenextracten. Die bevatten altijd dezelfde controleerbare dosis actieve stoffen
per portie. In onze supplementen gaan we voor organisch in plaats van anorganisch gebonden
magnesium. Want magnesiumoxide mag dan veel meer puur magnesium bevatten, het lichaam
van je paard neemt de mineralen simpelweg niet op.

DOPING OF GEEN DOPING?
In sommige landen vallen ingrediënten zoals magnesium en tryptofaan
onder de dopingwetgeving. Een bizarre maatregel, volgens ons. Want
die stoffen vind je ook terug in hooi, gras en stro. Onze supplementen
zijn in die mate geformuleerd dat ze nooit tot een positieve dopingtest
zullen leiden. Bovendien wordt ieder Cavalor product uitvoerig getest
en onderworpen aan een dopingtest alvorens het op de markt komt.
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TOP 5 GROOTSTE OORZAKEN VAN STRESS
1

VERANDERINGEN

2

DRUK

Je paard houdt van regelmaat, elke dag hetzelfde patroon voor voeding, training
en rust. Doorbreek je dat vertrouwde schema? Dan veroorzaakt dat onrust.

Als ruiter wil je het liefst dat je paard snel leert en presteert, en leert omgaan met
uiteenlopende situaties. Die druk werkt vaak verlammend.

3

EENZAAMHEID
je paard is een kuddedier en het meest in zijn sas als het andere bekende paarden
ziet of ruikt. Is het vaak alleen? Dan heeft dat een negatieve impact op zijn humeur
en stressniveau.

4

DE RUITER
stress is overdraagbaar en paarden zijn emotioneel gevoelig. Als jij zenuwen hebt
of je niet goed voelt, dan neemt je paard die stemming over.

5

VOEDING
Onvoldoende ruwvoeder, te veel krachtvoeder en/of drastische
rantsoenaanpassingen zijn een belangrijke oorzaak van verstoring in de algemene
gezondheid van het paard dat leidt tot stress.

HOE VOORKOM JE PROBLEMEN DOOR
STRESS BIJ JE PAARD?
Wil jij je paard zo goed mogelijk beschermen tegen langdurige stress? Begin
bij jezelf! En geef je paard voldoende beweging en de juiste voeding. De beste
manier om stress bij je paard te controleren is een combinatie van het juiste type
voer in de juiste hoeveelheid en de geschiktste supplementen. Dat is voor elk
paard anders. Daarom vind je bij onze Cavalor-producten duidelijke richtlijnen.
En je rekent op uitgebreid en persoonlijk advies van onze voedingsexperts, via de
Consumerline van Cavalor of je lokale handelaar. Verderop meer de productfiches
van de volgende Cavalor supplementen:
→ Cavalor Calm: voor meer focus
→ Cavalor SoZen: voor het kalmeren van hete paarden
→ Cavalor Take It Easy: voor snelle stressbeheersing
→ Cavalor Take It Easy Forte: voor extra sterke stressbeheersing
→ Cavalor Venus: voor een natuurlijk comfort bij humeurige merries

Cavalor®
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CALM

VOOR MEER FOCUS

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Calm vermindert stress bij kijkerige paarden die overgevoelig en timide reageren op veranderende
situaties of ongewone omstandigheden (transport, lawaai, kleuren, lichten, tumult, vreemde omgevingen, mensen
en dieren, …).
Paarden die goed presteren op training kunnen toch minder attent zijn op wedstrijd of in hun schulp kruipen omwille
van stress veroorzaakt door transport, andere paarden of omgevingsdrukte en hierdoor minder presteren. Cavalor
Calm is ontwikkeld voor de jonge, introverte en kijkerige paarden of schreeuwerige hengsten. Het helpt de rust en de
concentratie van het paard te controleren. Stress heeft niet alleen invloed op de prestaties, het heeft ook effect op
het algemene welzijn van het paard en kan ervoor zorgen dat het paard moeilijk in conditie te houden is.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Magnesiumsulfaat en magnesiumacetaat: Goed opneembare bron van magnesium. Magnesium heeft een
relaxerende werking en helpt de spieren te ontspannen.
L-tryptofaan: tryptofaan stimuleert serotonine, een anti-stress hormoon dat van nature uit geproduceerd wordt door
het lichaam.
Vitamines B1, B6 en B12: B-vitamines spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van het zenuwstelsel. In
bepaalde verhoudingen geven deze vitamines een kalmerend effect.
Cavalor Calmix: kruidenmix op basis van oa. Linde voor een rustgevend effect.

magnesium
L-Tryptophaan
Cavalor Calmix

7,1%
50 000 mg/kg
20%

vitamine B1

3 500 mg/kg

vitamine B6

2 500 mg/kg

vitamine B12

152 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Geef gedurende 3 dagen voor en de dag van de stresssituatie 45 g Cavalor Calm per dag.
Cavalor Calm kan ook langdurig toegediend worden. In dit geval raden we wel aan om na elke 4 weken een
pauze van 10 dagen in te lassen om gewenning aan de ingrediënten te voorkomen.
TIP: Als het paard altijd een beetje gestresseerd is, maar extra nerveus is op wedstrijden, probeer Cavalor
Calm thuis en schakel over naar Cavalor SoZen en Cavalor Take It Easy (Forte) op wedstrijd.
1 Maatschepje = 15 g – Maximumhoeveelheid/dag = 100 g

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen
houden. Emmer na gebruik goed sluiten.
1.5 jaar houdbaar na productiedatum.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

6

Cavalor Calm 800g

17

4

Cavalor Calm 2kg

44
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SOZEN

VOOR HET KALMEREN VAN HETE PAARDEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor SoZen – stress natuurlijk opgelost. Heeft een rustgevende en ontspannende werking op hete of nerveuze
paarden.
Van nature nerveuze paarden worden onderworpen aan chronische stress die gepaard gaat met de overmatige
productie van adrenaline en cortisol. De unieke aanpak van Cavalor SoZen zit in het inspelen op de verstoorde balans
tussen cortisol en adrenaline. Door deze veelzijdige aanpak is het zeer effectief bij paarden die te weinig reactie
tonen op of een hoge tolerantie hebben voor producten gebaseerd op enkel tryptofaan.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Natuurlijk doeltreffend: krachtig recept op basis van kruiden, kruiden en kruiden.
Cavalor SoZen creëert een balans in de hormonale onrusten die ontstaan bij nerveuze
paarden. De kruiden hebben onder andere invloed op de bijnieren en reguleren zo het
endocriene stelsel waarbij het evenwicht tussen adrenaline (voor de alertheid) en cortisol
(controle van adrenaline) hersteld wordt. Bovendien bevordert het de ontspanning en de
concentratie. Hierdoor worden niet enkel de gevolgen van stress aangepakt, het helpt
nerveuze paarden ook minder snel gestresseerd te zijn.

Het effect van de kruidenmix wordt niet veroorzaakt door de kruiden afzonderlijk, maar door het synergetisch effect
van de kruiden onderling. Onder andere deze kruiden werden gebruikt in de mix: Ginseng, Humulus Lupulus, Ruta
Graveolens, Solidago Virgaurea, Hypericum Perforatum, Urtica dioica en Glycyrrhiza Glabra.
Als aanvulling op de kruiden werden ook magnesium en tryptofaan toegevoegd om de ontspanning te bevorderen.
L-tryptofaan: tryptofaan stimuleert serotonine, een anti-stress hormoon dat van nature uit geproduceerd wordt door
het lichaam.
Magnesiumcitraat: Organische, goed opneembare bron van magnesium. Magnesium heeft een relaxerende werking
en helpt de spieren te ontspannen.

Hypericum Perforatum
Ginseng

30 000 mg/kg

Urtica dioica

25 000 mg/kg

Humulus Lupulus

30 000 mg/kg

Glycyrrhiza Glabra

Ruta Graveolens

25 000 mg/kg

L-Tryptophaan

Solidago Virgaurea

30 000 mg/kg

Magnesium

35 000 mg/kg

61 000 mg/kg

250 000 mg/kg
0,2%

PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Bij het gebruiken van Cavalor SoZen is het belangrijk gedurende 10 dagen een startdosering van 30 g per dag
aan te houden. Soms wordt het paard tijdens deze periode nerveuzer tussen dag 4 en dag 6. Het is belangrijk
dat je dan het product door blijft geven. Dit is een teken dat het lichaam op de ingrediënten reageert en dat
het product zal werken.
Na deze 10 dagen opstartperiode kan je dagelijks 20 g Cavalor SoZen geven als onderhoud bij nerveuze
paarden of kan je 3 dagen voor de wedstrijd starten en de dosering aanpassen naar behoefte.
1 maatschepje is 10 g. Maximum 60 g per paard per dag.
Tip: Herhaal de opstartperiode als je langer dan 4 maand geen Cavalor SoZen gegeven hebt.
Tip: Voor stresspieken tijdens evenementen kan Cavalor SoZen aangevuld worden met Cavalor Take It Easy
(Forte).

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen
houden.
2 jaar houdbaar na productiedatum

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

6

Cavalor SoZen 400g

15

4

Cavalor SoZen 1,5kg

70
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TAKE IT EASY
VOOR SNELLE STRESSBEHEERSING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Take It Easy in pastavorm helpt stress snel te beheersen waardoor je paard rustiger en beter gefocust aan
de start komt.
Cavalor Take It Easy bevordert de rust en ontspanning bij tijdelijke stresssituaties. Het bevat een hoge dosis
L-tryptofaan, dat door de combinatie met vitamine B1 snel en efficiënt door het lichaam kan opgenomen worden.
Tryptofaan stimuleert de productie van serotonine, een lichaamseigen stof die de natuurlijke verdediging tegen
stress vormt. De pasta in een orale spuit maakt Cavalor Take It Easy ideaal om te gebruiken tijdens wedstrijden om
rust en concentratie te bevorderen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
L-tryptofaan: tryptofaan stimuleert serotonine, een anti-stress hormoon dat van nature uit geproduceerd wordt door
het lichaam.
Vitamine B1: helpt bij de impulsoverdracht aan de zenuwen, ondersteunt de bijnieren en heeft een kalmerend effect.
Magnesiumcitraat: Organische, goed opneembare bron van magnesium. Magnesium heeft een relaxerende werking
en helpt de spieren te ontspannen.

vitamine B1
Tryptophaan
Magnesium

1 200 mg/l
296 000 mg/l
1%

PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Er is geen universele aanpak voor stress bij paarden. Ieder paard reageert anders. De aanbevolen dosering is:
1/3 spuit de avond voor, 1/3 spuit de ochtend van en 1/3 spuit 1 uur voor de stresssituatie. Afhankelijk van de
stresssituatie en de daarmee gepaard gaande mate van stress kan de dosis aangepast worden naar minimum
1/3 spuit tot maximaal 3 spuiten 24 uur voor de stresssituatie, verdeeld over verschillende keren. 1 spuit = 60 g.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen
houden.
1.5 jaar na productiedatum houdbaar.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

4

Cavalor Take It Easy
6 x 60 g spuiten

6

50

Cavalor Take It Easy
50 x 60 g spuiten

50

Cavalor®
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TAKE IT EASY FORTE
VOOR EXTRA STERKE STRESSBEHEERSING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Take It Easy Forte, een kalmeringssupplement in pastavorm met extra sterke werking voor een snel en
doeltreffend resultaat. Cavalor Take It Easy Forte vermindert angst en de invloed van stress factoren terwijl het de
concentratie bevordert.
Paarden die bang zijn of stress hebben, zijn zichzelf niet meer. Cavalor Take It Easy Forte vormt een veelzijdige aanpak
voor occasionele stress. Het bevat essentiële oliën die kalmerend werken en bovendien door de ondersteuning van
lichaamsfuncties zoals ademhaling en circulatie het algemene welbevinden ondersteunen. Ook bevat Cavalor Take
It Easy Forte, net als Cavalor Take It Easy, hoog gedoseerd L-tryptofaan in combinatie met B-vitamines. Dit zorgt
voor een snelle en efficiënte productie van serotonine, een lichaamseigen anti-stress hormoon. Take It Easy Forte in
pastavorm is ideaal om te gebruiken net voor stresspieken zoals competitie en transport.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Natuurlijk doeltreffend: essentiële oliën met een synergetisch effect.
In tegenstelling tot Cavalor Take It Easy bevat Cavalor Take It Easy Forte een extra mix van
essentiële oliën. Deze werken elk op hun eigen manier om de oorzaken en gevolgen van stress
aan te pakken (ademhaling, circulatie, angst, …). Ieder paard gaat anders om met stress. Door
combinatie van de individuele oliën wordt een sterke beheersing van stress gerealiseerd dat
bij veel verschillende paarden en situaties doeltreffend is. Cavalor Take It Easy Forte bevat
volgende essentiële oliën: Humulus Lupulus, Citrus Reticulata blanco, Cananga Odorata,
Juniperus Mexicana en Vetiveria Zizanoides.
Hoge dosis L-tryptofaan: tryptofaan stimuleert serotonine, een anti-stress hormoon dat van nature uit geproduceerd
wordt door het lichaam.
Vitamine B1: helpt bij de impulsoverdracht aan de zenuwen, ondersteunt de bijnieren en heeft een kalmerend effect.
Bovendien bevordert het de opname van L-Tryptofaan. De combinatie vitamine B1 en tryptofaan zorgen ervoor dat
Cavalor Take It Easy Forte kort voor de stresssituatie kan gegeven worden.
Magnesiumcitraat: Organische, goed opneembare bron van magnesium. Magnesium heeft een relaxerende werking
en helpt de spieren te ontspannen.

vitamine b1

1 200 mg/l
296 000 mg/l

Tryptophaan
Magnesium

1%

Humulus Lupulus

Citrus Reticulata blanco
Cananga Odorata
Juniperus Mexicana

20 000 mg/l

Vetiveria Zizanoides

20 000 mg/l

10 000 mg/l
10 000 mg/l
10 000 mg/l
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HIGH
PERFORMANCE

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Er is geen universele aanpak voor stress bij paarden. Ieder paard reageert anders.
We raden u aan 1/3 van een spuit de avond voor, 1/3 spuit de ochtend van en 1/3 spuit 1 uur voor de
stresssituatie te geven. Afhankelijk van de stresssituatie en de daarmee gepaard gaande mate van stress
kan de dosis aangepast worden naar minimum 1/3 spuit tot maximaal 3 spuiten 24 uur voor de stresssituatie,
verdeeld over verschillende keren.
1 spuit = 60 g. Maximum 3 spuiten per dag per paard.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen
houden.
1.5 jaar houdbaar na de productiedatum.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

4

Cavalor Take It Easy Forte
6 x 60 g spuiten

6

50

Cavalor Take It Easy Forte
50 x 60 g spuiten

50

Cavalor®
GEWRICHTSAANDOENINGEN

VENUS

VOOR EEN NATUURLIJKE COMFORT BIJ HUMEURIGE
MERRIES

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Venus is een kruidenextract dat de cyclus van de merrie ondersteunt en zo effecten van een onregelmatige
ovulatie verlicht.
Merries kunnen erg onrustig en ongemakkelijk zijn door hormonenschommelingen tijdens hun complexe
vruchtbaarheidscyclus. Tegendraadsheid, zuur gedrag, maar ook stijfheid en andere lichamelijke ongemakken
zijn kenmerkend voor hengstige merries. Dit heeft een niet te onderschatten effect op de sportprestaties en het
vertrouwen tussen ruiter en paard. Cavalor Venus blokkeert de cyclus niet, het zorgt net voor een regelmatigere
cyclus: hoe meer rust en regelmaat in de cyclus, hoe aangenamer uw merrie zal zijn. Cavalor Venus is samengesteld
uit verschillende natuurlijke actieve ingrediënten die de stofwisseling tijdens de cyclus ondersteunen, typerend
gedrag bij hengstigheid onderdrukken en voor algemene ontspanning van lichaam en geest zorgen. Je zal een totaal
ander paard ervaren dat zich beter in haar vel voelt.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Natuurlijk doeltreffend: kruidenextracten voor een verzekerd resultaat.
De werking van kruiden wordt bepaald door het gehalte actieve stof. Om zeker te zijn dat iedere
productie eenzelfde effect heeft, maakt Cavalor gebruik van extracten. In tegenstelling tot
gedroogde kruiden hebben de extracten altijd hetzelfde gehalte aan actieve stof.
Vitex agnus castus: werkt regulerend op verschillende hormoonsystemen. De bes heeft een
harmoniserend effect op de hormoonhuishouding bij de merrie, met een normale, regelmatige
en evenwichtige cyclus tot gevolg. Ook heeft de plant een gunstig effect op de (vrouwelijke)
vruchtbaarheid en remt hij de geslachtdrift bij hengsten bij een teveel aan testosteron.
De plant dankt zijn benaming als monnikspeper aan het gebruik in de Middeleeuwen om
onweerstaanbare lusten te onderdrukken bij de monniken.
Oreganum majorana: onderdrukt de productie van testosteron en oestrusgedrag, bevordert de rijdbaarheid van de
merrie
Taraxacum Officinalis: ondersteunt de lever in het afvoeren van afvalstoffen geproduceerd tijdens de
hormooncyclus.
Humulus Lupulus: Heeft een ontspannend effect op het centraal zenuwstelsel.
Achillea millefolium: verlicht krampen die gepaard gaan met de menstruele cyclus.
Magnesiumbisglycinaat: Organische, zeer goed opneembare vorm van magnesium. Heeft een kalmerend effect en
helpt de spieren te ontspannen
Vitamine B6: heeft een positieve invloed op het metabolisme en bevordert de absorptie van actieve ingrediënten.

Vitex agnus castus

10 000 mg/l

Humulus lupulus

Oreganum majorana

10 000 mg/l

vitamine b6

Taraxacum officinalis

10 000 mg/l

10 000 mg/l

48,7 mg/l

Magnesiumbisglycinaat

16 000 mg/l
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NERVOSITEIT
EN GEDRAG

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Bij vloeibare supplementen is het normaal dat sommige ingrediënten bezinken en een laagje
vormen op de bodem. Het is aangeraden om de fles voor ieder gebruik goed te schudden
zodanig dat een homogene en consistente dosis gegeven wordt.
Meng dagelijks 2 x 5 ml (voor pony’s) of 2 x 10 ml (voor paarden) in het rantsoen of geef Cavalor
Venus rechtstreeks in de mond. Maximum 100 ml per paard per dag.
Tip: Voor sommige paarden is een opstartdosering van 40 ml gedurende de eerste 4-5 dagen aanbevolen waarna
de dosis geleidelijk afgebouwd kan worden.
Gemiddeld duurt het een 3-tal weken alvorens je duidelijk effect merkt. Soms wordt het merriegedrag erger na
een paar dagen. Dit is een goed teken en duidt aan dat het product werkt. Voor een zo stabiel mogelijke cyclus is
het aangeraden om Cavalor Venus een langere periode op dagelijkse basis te blijven geven. Wanneer het paard
op rust staat kan ook een pauze voor Cavalor Venus ingelast worden.
Tip: Ervaring leert ons dat Cavalor Venus ook wel eens bij hengsten en ruinen kan ingezet worden. Logisch, als je
hierboven leest dat één van de ingrediënten vroeger ingezet werd om monniken rustig te houden.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog en koel bewaren. 1.5 jaar houdbaar na productiedatum.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

12

Cavalor Venus 500 ml

7

Cavalor Venus 2 L

# DAGEN

TYPE PAARD

50

Pony

25

Paard

200

Pony

100

Paard

“ZWETEN IS EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE
CONTROLE VAN DE LICHAAMSTEMPERATUUR.”

52

HYDRATE.
FEEL GREAT.
ELEKTROLYTEN

ELEKTROLYTEN: CRUCIALE
HERSTELBOOSTERS VOOR JE PAARD
ZWETEN IS EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE
CONTROLE VAN DE LICHAAMSTEMPERATUUR.
Een belangrijk gevolg van zweten is het verlies van grote
hoeveelheden water en mineralen, ook wel elektrolyten genoemd.
Elektrolyten zijn een verzameling bouwstoffen die belangrijk zijn
voor vele functies in het paardenlichaam. Zonder een aanvulling van
deze verliezen zal dit een negatief effect hebben op de prestaties
en kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Wist je dat paarden
elektrolyten niet kunnen opslaan? Het is daarom belangrijk om ze op
het juiste moment toe te dienen.

ELEKTROLYTEN: NIET ALLEEN IN DE ZOMER
Elektrolyten worden in de zomer het vaakst op het menu gezet. Logisch,
want dan zweet je paard regelmatig. Toch zweet je paard ook in andere
seizoenen. Denk maar aan die inspannende training in de binnenbak op
een koude winterdag. Je hoeft je paard niet elke dag op elektrolyten te
trakteren. Doe dat wel wanneer je paard gezweet heeft – ongeacht de
temperatuur of het seizoen.
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DE BELANGRIJKSTE ELEKTROLYTEN OP EEN RIJTJE
NATRIUM

MAGNESIUM

Natrium houdt de vochthuishouding van je
paard in balans, bevordert de spierwerking en
verbetert de geleiding van zenuwprikkels. Het
mineraal speelt een cruciale rol in tal van andere
lichaamsprocessen.

Magnesium ontspant spieren en zenuwen,
en verbetert de overdracht van zenuwprikkels.
Het mineraal draagt bij aan de energievoorziening van je paard.

CHLORIDE

CALCIUM

Chloride is een elektrolyt dat het
gemakkelijkst wegglipt via zweet. Samen met
natrium en kalium houdt het de vochthuishouding
van je paard in evenwicht. Bovendien draagt
het bij aan een optimale zuur-basebalans. Een
tekort aan chloride kan leiden tot verminderde
prestaties en nervositeit.

Calcium is niet alleen een bouwsteen voor
sterke botten en tanden. Het regelt onder
andere het hartritme, de bloedstolling en de
spiersamentrekking en is onmisbaar voor het
goed functioneren van spieren en voor het
geleiden van prikkels naar de zenuwen.

KALIUM

FOSFOR

Kalium verbetert de overdracht van
zenuwprikkels, bevordert de spierwerking en
helpt een normale bloeddruk te behouden.

Fosfor draagt bij aan sterke botten, en
geeft de energieproductie en stofwisseling
van je paard een boost.

HET BELANG VAN ZWETEN
De gemiddelde lichaamstemperatuur van een paard ligt rond de 37,4-38°C.
Bij inspanning produceert het lichaam energie. En die energie wordt omgezet
naar warmte. Je paard houdt zijn lichaamstemperatuur op peil door overtollige
warmte af te voeren. Dat gebeurt op twee manieren: via de longen en via de
huid. Door te zweten. Zweten is dus gezond voor je paard, want het helpt je dier
om sneller af te koelen. Vul de vochtreserves van je paard op tijd aan, zodat
het niet uitgedroogd raakt. Zorg ervoor dat je dier altijd toegang heeft tot vers
drinkwater. En geef het eventueel een elektrolytensupplement om belangrijke
bouwstenen en mineralen snel weer aan te vullen.
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Elektrolyten houden
de vochthuishouding van je
paard in balans. En daarbij:
1. Regelen ze de
zuurtegraad in het lichaam;
2. Zorgen ze voor efficiënt
watertransport door het lichaam;
3. Laten ze spieren en zenuwen
optimaal functioneren.

Een paard voelt
zich het best bij een
temperatuur tussen
-5 en 25 graden.

Zweet bestaat uit
vocht, elektrolyten en
andere bestanddelen
zoals glucose, bicarbonaat
en ammoniak.

80 procent
van de energie
geproduceerd
in spieren wordt
omgezet naar
warmte.

Een paard verliest
gemiddeld 30 liter vocht
per dag en dit kan oplopen
tot wel 60 liter vochtverlies. Bij
intensieve arbeid tot wel 15 liter
vochtverlies per uur.
Huidoppervlakte
is relatief klein en
daardoor kunnen ze
warmte minder goed
afvoeren.

Paarden warmen
snel op: ze hebben
veel spiermassa in
verhouding tot hun
lichaamsgewicht.

Tip
ELEKTROLYTEN OP PEIL HOUDEN BIJ TRANSPORT
Het verlies van elektrolyten tijdens transport wordt vaak
onderschat. Tijdens een reis van 24 uur kan een paard tot
wel 5 procent van zijn lichaamsgewicht aan vocht verliezen.
Neem daarom voorzorgen als er een transport op de planning
staat. Voorzie veel ruwvoer en voldoende vers drinkwater.
Combineer dit met een licht verteerbare maaltijd aangevuld
met elektrolyten voor, tijdens of na het transport.

Cavalor
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ELEKTROLYTEN BEVORDEREN HET HERSTEL
Om je paard gezond te houden en optimaal te laten presteren, is het belangrijk
dat zijn elektrolytenhuishouding in balans is. Dat wil zeggen: er moeten genoeg
elektrolyten opgenomen worden om het aantal elektrolyten dat het lichaam verlaat
te compenseren. Heeft je paard een elektrolytentekort? Dan kan het last krijgen van
hevige krampen en spierpijn, en recupereert het trager na een inspanning.
Tijdens inspanning en zweten verliest je paard elekotrolyten. De nieren compenseren
die tekorten met een elektrolytensparend mechanisme. Het duurt 2 tot 3 dagen voor de
balans hersteld is. Als je paard regelmatig zweet, dan is het lichaamseigen systeem niet
altijd voldoende om de elektrolyten aan te vullen. Elektrolyten aanvullen via voeding
is dan essentieel. Paarden kunnen elektrolyten niet opslaan. Het is daarom belangrijk
om ze op het juiste moment toe te dienen.

ELEKTROLYTEN AANVULLEN OP HET JUISTE MOMENT
Staat er in de middag een inspanning op het programma, maar vul je het krachtvoer
van je paard ’s morgens al aan met elektrolyten? Dan worden die ongebruikte
elektrolyten vrijwel meteen weer uitgescheiden via de urine. Je paard heeft nu
eenmaal geen weefsels of organen om grote hoeveelheden elektrolyten in op te slaan.
Het ideale moment om elektrolyten toe te dienen is maximaal 2 uur voor inspanning.
Of kort na de inspanning. Op die manier gaan de mineralen niet verloren, en raken de
reserves van je paard tijdig weer aangevuld, wat vooral van belang is bij meerdaagse
evenementen.
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Weetje
DE KLEUR VAN PAARDENZWEET
Aan de kleur van paardenzweet kun je niet zien hoeveel
elektrolyten erin zitten. De kleur van paardenzweet wordt voor
een deel bepaald door het eiwit latherine. Dat zorgt ervoor
dat het zweet gemakkelijker via de vacht van je paard kan
worden afgevoerd en sneller verdampt. Belangrijk, want de
paardenvacht laat vocht niet gemakkelijk door. Zie je dat het
zweet van je paard wit kleurt, en zelfs gaat schuimen? Maak
je dan geen zorgen: het is de latherine die aan het werk is en je
dier sneller helpt afkoelen.

ZO HOU JE DE VOCHTRESERVES VAN JE PAARD
OP PEIL
Zweten mag dan wel gezond zijn voor je paard, het put ook zijn vochtreserves uit.
Je paard moet dus altijd voldoende drinken. Anders ligt de kans op uitdroging op
de loer. Het dorstgevoel van je paard wordt niet altijd voldoende geprikkeld, zelfs
al zweet het hevig. Tips om ervoor te zorgen dat je paard voldoende vocht binnen
krijgt:
→ Zorg er dan altijd voor dat je paard toegang heeft tot vers drinkwater;
→ Drinkt je paard niet? Strooi een beetje zout op zijn tong om het dorstgevoel te
prikkelen en het drinken te stimuleren.
→ Ga je op verplaatsing? Voeg een paar dagen van tevoren een smaakje toe aan
het water, bijvoorbeeld appelsap. Zo herkent het paard daar de smaak en
voorkom je dat het paard stopt met drinken.

DE IDEALE MAALTIJD MET ELEKTROLYTEN
Wil je er zeker van zijn dat je paard tijdens transport en op warme dagen
genoeg vocht en elektrolyten binnenkrijgt? Gebruik de Cavalor
Mash en Mix-slobber dan: die is ideaal om elektrolyten door te mengen.
Lekker voor je paard, en uitstekend voor zijn herstel.

Cavalor
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KEUKENZOUT IN PLAATS VAN ELEKTROLYTEN?
De elektrolyten die je paard uitzweet, vul je niet zomaar aan met
keukenzout. Alleen een complete elektrolytenmix geeft je paard de
snelste recuperatie. Ook hier geldt het principe: kwaliteit boven kwantiteit.
Keukenzout bevat dan wel de mineralen natrium en chloor, maar vult het
verloren kalium niet aan. En kalium is net zo belangrijk als de 2 andere
elementen. Bovendien verhindert de te hoge dosis natrium in keukenzout
de opname van kalium.
Omdat alle elektrolyten invloed op elkaar hebben, is het belangrijk dat je ze
in de juiste balans aan je paard geeft. Zo worden ze het snelst opgenomen,
en heeft je dier er het meeste voordeel van.

ZO HERKEN JE EEN GEBALANCEERDE
ELEKTROLYTENMIX
Zo herken je een gebalanceerde elektrolytenmix
→ Alle mineralen die verloren gaan bij het zweten.
Kijk na of de formule K, Na, Cl, Ca en Mg vermeldt.
→ Extra ingrediënten om de recuperatie te bevorderen, zoals
mononatriumfosfaat of natriumbicarbonaat.
→ Bestanddelen die de opname van elektrolyten ondersteunen,
bijvoorbeeld glucose.

FRUCTOSE OF TARWEGRIES IN JE MIX
In sommige elektrolytenmixen zitten grondstoffen zoals glucose en
fructose. Een goede keuze, want hoewel dit slechts een verwaarloosbare
hoeveelheid energie levert, zorgen ze er wel voor dat elektrolyten sneller
in het lichaam opgenomen worden. Bovendien dragen ze bij aan het
recuperatieproces. Niet alle grondstoffen verbeteren de effectiviteit van je
mix. Tarwegries of luzerne draagt bijvoorbeeld niets bij aan de opname van
elektrolyten. Fructose doet dat wel. Lees daarom altijd goed het etiket van je
elektrolytenmix, en kies zo veel mogelijk voor voedzame grondstoffen.
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ONTDEK HET ELEKTROLYTENGAMMA
Bij Cavalor vind je verschillende elektrolytenproducten met alle
noodzakelijke stoffen om je paard vlot te doen herstellen na een
inspanning. Je vindt ze in poedervorm en als vloeistof:
→ Cavalor Electrolyte Balance
Volledige elektrolytenaanvulling in poedervorm.
→ Cavalor Electroliq Balance
Volledige elektrolytenaanvulling in vloeibare vorm.

Cavalor®
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ELECTROLYTE BALANCE
ELECTROLIQ BALANCE
VOOR VOLLEDIGE ELEKTROLYTENAANVULLING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Electroliq/Electrolyte Balance levert de nodige elektrolyten voor een optimaal herstel na hevig zweten.
Bij stress, intensieve inspanning, warme zomerdagen of transport verliest het paard vocht en belangrijke mineralen.
Aangezien hiervan geen reserves kunnen opgeslagen worden is het belangrijk net voor of onmiddellijk na het zweten deze
verloren elektrolyten terug aan te vullen. Cavalor Electrolyte Balance en Cavalor Electroliq Balance zijn zo samengesteld
dat de mineralen makkelijk en in de juiste verhouding opgenomen worden. De elektrolyten van Cavalor voorkomen
dehydratatie en zorgen ervoor dat paarden frisser blijven, sneller recupereren en beter weerstaan aan langere periodes
van intensieve training, competitie en vervoer.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Cavalor Electroliq/Electrolyte Balance bevat isotonische en iso-elektrische mineraalzouten. Isotonische en iso-elektrische
oplossingen zijn oplossingen die zorgen voor passief transport van de elektrolyten, zonder dat het lichaam hiervoor veel
energie verbruikt. Elk mineraal is essentieel voor het goed functioneren van tal van metabolische processen:
Natrium is belangrijk voor het watertransport in het lichaam. Het is onmisbaar voor een goede spierwerking en
impulsoverdracht van de zenuwen, wat ook de belangrijkste functie van kalium is. Een teveel aan natrium kan de opname
van kalium tegengaan. Daarom is het belangrijk om niet enkel zout te geven aan uw paard na het zweten maar steeds een
elektrolytenmix te gebruiken waar ook kalium in zit.
Van alle elektrolyten is chloride het sterkst vertegenwoordigd in het zweet. Chloride houdt de pH van het bloed in balans en
speelt een belangrijke rol in de productie van maagzuur.
Magnesium heeft dan weer een ontspannend effect op de spieren en helpt mee de goede werking van het zenuwstelsel te
ondersteunen.
Calcium is ook nodig voor het goed functioneren van de spieren en voor het geleiden van prikkels naar de zenuwen. Hiernaast
zorgt calcium voor de stevigheid van botten, tanden en de huid en is het betrokken bij de bloedstolling, hormoonstofwisseling
en energievoorziening van de lichaamscellen.
Naast mineralen bevatten de elektrolyten ook dextrose, fructose en citroenzuur. Dextrose bevordert de opname van Na+ en
Cl- en fructose die van K+. Bovendien maakt fructose het geheel nog smakelijker. Ook Citroenzuur verhoogt de absorptie van
de elektrolyten in het lichaam.
Natriumbicarbonaat en natriumfosfaat vervullen een bufferende rol. Ze houden het zuurbase evenwicht in stand en verhogen
de bufferwerking in de spieren, zodat melkzuur, oorzaak van stijve en vermoeide spieren, wordt geneutraliseerd.
Ook werd aan beide producten een heerlijk appel-aroma toegevoegd waardoor paarden het graag eten en het product
makkelijk opgenomen wordt.
Het voordeel van Cavalor Electroliq Balance is dat het heerlijk smaakt, waardoor de elektrolyten makkelijk worden opgenomen
door het paard. De vloeibare vorm, is een praktische afwisseling met andere supplementen die meestal in poedervorm zijn.
De vloeibare vorm laat het toe dit product homogeen over het voeder te verdelen, waardoor er niets verloren gaat of op de
bodem van de voederbak blijft liggen.
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Electrolyte Balance (per dosis van 45g)

Electroliq Balance (per dosis van 50ml)

Natrium

4,50

2,48

kalium

3,55

2,09

chloride

9,57

7,15

calcium

1,01

0,44

magnesium

0,05

0,28

fosfor

0,06

0,28

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik Cavalor Electroliq Balance of Cavalor Electrolyte Balance
bij voorkeur tijdens warme dagen, na hevige training of tijdens lang
transport. Om een optimale recuperatie van het lichaam na een zware
inspanning te bekomen, is het aangeraden de elektrolyten maximum
2 uur voor of onmiddellijk na het zweten toe te dienen. De elektrolyten
kunnen bijvoorbeeld samen met 1 kg licht verteerbare granen
(Bv. Cavalor Mash & Mix) na beëindiging van de prestatie gegeven
worden. Het paard moet steeds vers water ter beschikking hebben.
Cavalor Electrolyte Balance: 45 g/dag
Cavalor Electroliq Balance: 30 ml/dag voor pony’s, 50 ml/dag voor sportpaarden
Tip: Voor paarden die op verplaatsing minder drinken omwille van een andere smaak van het water, kan de
toevoeging van Cavalor Electroliq Balance aan het drinkwater een oplossing bieden. Het is wel aangeraden om
dit eerst thuis te testen of het paard voldoende drinkt met de toevoeging van Cavalor Electroliq Balance.
Tip: Op wedstrijden kan u Cavalor An Energy Boost (pasta in tubes) gebruiken, welke ook elektrolyten bevatten,
maar bovendien zijn aangevuld met B-vitaminen en aminozuren.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

12

Cavalor Electroliq Balance
1 L / 33,8 fl.oz

20 - 33

-

Cavalor Electroliq Balance
5 L / 169 fl.oz

100 - 165

6

Cavalor Electrolyte Balance
800 g / 1,76 lb

17

-

Cavalor Electrolyte Balance
5 kg / 11 lb
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“MET DE JUISTE VOEDINGSONDERSTEUNING
EN VERANTWOORDE TRAINING NAAR EEN
OPTIMAAL RESULTAAT.”
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FULL FORCE
AHEAD.

SPIEREN

SPIERPROBLEMEN:

ZONDER KRACHTIGE EN SOEPELE
SPIEREN GEEN PRESTATIES
MET DE JUISTE VOEDINGSONDERSTEUNING
EN VERANTWOORDE TRAINING NAAR EEN
OPTIMAAL RESULTAAT
Het paardenlichaam telt meer dan 700 spieren. Elke spier heeft een eigen
functie: bewegen, ademhalen, spijsverteren. Je paard is pas in topvorm
als zijn spieren dat zijn. Voor een goede spieropbouw is beweging
noodzakelijk. En ook voeding speelt een belangrijke rol: niet alleen
het soort voeding en de energiewaarde spelen een rol. Ook het
aandeel eiwit, mineralen en vitaminen is van belang. De oorzaken
van spierproblemen kunnen zeer divers zijn. Het is beter om
spierproblemen te voorkomen dan te genezen. Voorkom
spierproblemen door verantwoorde training met voldoende
afwisseling en rust.
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WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE
SPIERPROBLEMEN?
1

VERMOEIDHEID
Spiervermoeidheid is een container begrip voor als
een spier tijdelijk de gewenste inspanning niet kan
leveren. Bij korte inspanningen wordt het glycogeen
niet genoeg verbrand en verwerkt het lichaam het
teveel aan lactaat niet. Het kan ook zijn dat je paard zijn
glycogeen dan volledig heeft opgebruikt.
Bij duurinspanningen wordt je paard moe omdat het te
weinig glucose heeft. Glucose houdt de vetverbranding
in stand waar het op dat moment zijn energie uit haalt.
Zodra die energie wegvalt, treedt vermoeidheid op.
Het kan ook zijn dat de bloedcirculatie van je paard
niet meer optimaal is, waardoor er te weinig zuurstof
aangevoerd wordt.

2

MAANDAGZIEKTE OF
SPIERBEVANGENHEID
Een ander spierprobleem is de maandagziekte, die
je ook kent als spierbevangenheid of tying-up. Door
een storing in de stofwisseling verzuren de spieren van
je paard plots totaal. Veelvoorkomende symptomen:
stijfheid, een verkorte pas, een snelle ademhaling
en hartslag, trillen, zweten of je paard dat niet meer
wil rechtstaan. De oorzaak: te veel suikers of zetmeel
wanneer het niet nodig is of plotse inspanningen na
een rustperiode zonder aangepaste voeding.

VRAAG JE DIERENARTS TIJDIG OM RAAD!
Bij een paard dat niet goed aanvoelt of ondermaats presteert, kan
de oorzaak spierproblemen zijn. Maar het kan evenzeer het gevolg
zijn van gewrichtspijnen of een peesblessure. Met het blote oog
zie je bijna niet waar de pijn vandaan komt. Vraag je dierenarts om
het bloed te controleren op aanwezigheid van spierenzymen of
om een gewricht verder te onderzoeken naar oorzaken.
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VERANTWOORD TRAINEN VAN PAARDEN START MET
MEER KENNIS OVER ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
Om goed te kunnen trainen en paarden bewust te ondersteunen met voeding,
is kennis nodig over de anatomie, fysiologie en biomechanica van het paard. De
opbouw en werking van spieren begrijpen is essentieel om vervolgens te begrijpen
hoe je de spieren soepeler en krachtiger kunt maken en hoe je ze optimaal kan
ondersteunen in herstel.

Paardenlichaam bestaat uit

>700 spieren
SPIEREN BESTAAN UIT
SPIERVEZELS

AANTAL SPIERCELLEN IS
BIJ GEBOORTE BEPAALD:
EXTRA CELLEN BIJ MAKEN
KAN NIET

EIWITTEN

AMINOZUREN

Elke spiervezel is opgebouwd uit draadvormige eiwitvezels. Deze zijn
gerangschikt in lange ketens (myofibrillen). De beweging van deze
eiwitdraden zorgt dat de spieren samentrekken en ontspannen.
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20

VERSCHILLENDE SOORTEN
AMINOZUREN.

AMINOZUREN
De essentiële aminozuren zijn: Lysine, Methionine,
Fenylalanine, Threonine, Tryptofaan, Histidine en
de zogenaamde 3 BCAA’s (Branched Chain Amino
Acids) zijnde Leucine, Isoleucine en Valine. Deze
BCAA’s spelen een belangrijke rol bij het bevorderen
van het herstel van spiervezels.
Essentiële aminozuren moet een paard via voeding
of supplementen binnen krijgen.
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Er zijn twee grote type spiervezels: type 1 voor langdurige inspanning en type 2 voor explosieve
inspanning. Een paard in beweging gebruikt een mix van beide type spiervezels. De spiervezels
worden aangesproken afhankelijk van het soort arbeid, de energiebron die ze gebruiken, de
sterkte van hun doorbloeding en hoe hun energieverbranding gebeurt – met of zonder zuurstof.
De anaerobe energieverbranding - zonder zuurstof - komt razendsnel op gang en geeft een
enorme energiepiek maar is slechts doeltreffend gedurende een korte periode. De aerobe
energieverbranding – met zuurstof - heeft meer tijd nodig om op te starten maar verloopt wel
efficiënter op lange termijn.

SOORT ARBEID

TYPE 1

Langdurig

TYPE 2

Explosief

ENERGIEBRON

Vet of glycogeen

Glycogeen en
glucose

VERBRANDING

DOORBLOEDING

Vooral met tussenkomst van
zuurstof dus grotendeels aeroob

Sterk

Vooral zonder tussenkomst
van zuurstof dus grotendeels
anaeroob

Matig

HET BELANG VAN TRAINING: LACTAAT KAN HET
KWAAD?
Jarenlang werd geloofd dat lactaat de spieren verzuurt waardoor
de vorming ervan geremd moest worden. Intussen is dit al lang
achterhaald. Lactaat mag niet langer gezien worden als een
boosdoener, maar als een bondgenoot. In de type 2 spiervezels
wordt melkzuur geproduceerd. Dit melkzuur splitst hierna in lactaat
en H+-ionen. H+ wordt verwerkt en het lactaat wordt in de type 1
spiervezels gebruikt als een zeer nuttige bron van energie. Dit is een
natuurlijk proces dat voortdurend plaatsvindt. Pas wanneer paarden
intensiever moeten werken en de anaerobe drempel overschreden
wordt, stapelen H+-ionen en lactaat zich op in het lichaam. Het
zijn vervolgens de H+-ionen die de spieren verzuren, stijfheid
veroorzaken en schade kunnen aanrichten. Lactaat hoeven we dus
niet te vrezen.
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Bij korte, explosieve inspanning
(zoals jumping en reining) halen
de spieren voornamelijk energie
uit voeding rijk aan suiker en
zetmeel.

Bij duurinspanningen (zoals
endurance en dressuur) halen
de spieren energie uit vetten en
vezels.

Check onze video over het verschil in energie voor een dressuur- en springpaard op www.youtube.
com/cavalorvideo (energy sources).

VOOR KORTE INSPANNINGEN:
TYPE II SPIERVEZELS AAN HET WERK

VOOR LANGDURIGE INSPANNINGEN:
TYPE I SPIERVEZELS AAN HET WERK

Bij korte, explosieve inspanningen zoals
jumping en reining halen de spieren
voornamelijk energie uit glucose en glycogeen.
Ze hebben an sich geen zuurstof nodig om
die energie op te wekken. Goeie bronnen van
glucose zijn zetmeel en suikers: ze leveren
de korte, hoge energiepieken. Deze glucose
wordt ook weer afgebroken en daarbij komt
melkzuur vrij. Deze hoeveelheid melkzuur
(lactaat) is afhankelijk van de intensiteit en de
duur van de inspanning. Bij lichte inspanningen,
zoals basis stap of draf, wordt melkzuur verder
afgebroken.

Bij duurinspanningen zoals endurance en
dressuur halen de spieren energie uit lactaat
of glycogeen dat als glucose in het bloed
terechtkomt. De type I-spiervezels gebruiken
zuurstof uit de rode bloedcellen om glycogeen
en lactaat om te zetten in energie. Door die
zuurstofopname komt dit verbrandingsproces
pas later op gang, maar je paard gebruikt
de vrijgekomen energie langer. Goed om te
weten: in bepaalde disciplines, zoals eventing,
heeft je paard zijn 2 soorten spiervezeltypes
evenveel nodig.

Cavalor
SPIEREN

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN: VERANTWOORDE
TRAININGEN MET VOLDOENDE AFWISSELING EN RUST
Inspanning en ontspanning zijn de sleutel tot een gezonde ontwikkeling van de spieren. Bij Cavalor
ondersteunen we jou in de training van je paard en gaan we met jou de uitdaging aan om je
paard te voeren naar behoefte. Net zoals elk paard individuele voeding nodig heeft, heeft een
paard ook een individuele training nodig. Het trainen van een paard is veelzijdig en complex. Dit
vraagt om een bewuste trainingsaanpak én een bewuste voedingskeuze. Door je paard bewust te
ondersteunen met de voeding en supplementen die hij, afhankelijk van de training, nodig heeft
geef je je paard een optimale basis om te komen tot prestaties.

OPBOUW TRAINING
OPWARMING EN COOLING DOWN
Essentiële onderdelen van een training: een goede opwarming en cooling down.
Tijdens de opwarming worden de spieren wakker en verhoogt de bloedcirculatie.
Enkele minuten ontspannen draven als cooling down voert afvalstoffen af en breekt
het lactaat af. Onderschat het belang van beide trainingsonderdelen niet: alleen zo
blijft je paard fit en werk je preventief tegen spierstijfheid en voorkom je onnodige
spierschade.

ZORG VOOR AFWISSELING
Een evenwichtig en afwisselend trainingsschema doet je paard beter presteren.
Hoe getrainder je paard is, hoe sneller de verbranding met zuurstof begint en
hoe minder lactaat in de spieren opgeslagen wordt. Het effect van training op de
spieren? Krachttraining maakt de korte spieren voor explosieve prestaties dikker.
Duurtraining ontwikkelt de lange, slanke spieren voor langdurige prestaties. Hou
er wel rekening mee dat beide spiervezeltypes getraind moeten worden maar
naargelang je discipline ligt de nadruk anders.

RUST
Onderschat het belang van rust niet. De spieren van je paard moeten na een
topprestatie zoals een race of een heel intensieve training veel langer herstellen
dan onze spieren. Paarden hebben immers meer spiermassa in vergelijking met
mensen en zijn dus ook gevoeliger voor spierproblemen. Laat ze dus 2 tot 3 dagen
herstellen met relatieve rust. Het paard moet zogenaamd verder “uitlopen” om
afvalstoffen verder af te breken en de spieren van zuurstof te voorzien.
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Weetje
WAT ZIJN ANTIOXIDANTEN EN WAT DOEN ZE?
Wanneer een paard overbelast wordt of zeer zware inspanningen moet
leveren ontstaat oxidatieve stress. De vrije radicalen die hierbij gevormd
worden kunnen de cellen beschadigen en een ontstekingsreactie
uitlokken. Antioxidanten is een verzamelnaam voor stoffen die
lichaamscellen hiertegen beschermen. Ingrediënten met een antioxidante
werking zijn bijvoorbeeld de vitamines E en C, bètacaroteen, selenium
en bioactieve stoffen, zoals flavonoïden uit groente en fruit. Maar ook het
lichaamseigen glutathion heeft een sterke antioxidante werking.

ONTWIKKELEN VAN SPIERKRACHT
Een spier heeft de mogelijkheid om zich na verloop van tijd aan te passen aan
de gevraagde inspanning. Door je paard regelmatig te trainen en de grens
telkens een klein beetje op te schuiven, maak je zijn spieren dus krachtiger en
wint het aan spiermassa. Zeker sportpaarden, jonge paarden en paarden die
uit blessure komen, halen voordeel uit voldoende training naast aangepaste
eiwitrijke voeding.

GEEF GENOEG EIWITTEN EN ENERGIE
Heb je de voeding van je paard afgestemd op zijn behoefte? Haalt je paard
genoeg energie en eiwitten uit zijn voeding voor de arbeid die het verricht?
Of heb je de energiebehoefte toch een beetje overschat? Check het zelf! Op
MyCavalor.com vind je enkele rantsoenen op maat. Via de online tool
www.equinerationcalculator.com kun je zelf rantsoenen samenstellen. Hulp
nodig bij het samenstellen van een rantsoen? Wij helpen je graag! Neem
contact met ons op via de Cavalor Consumerline: + 32 9 220 25 25
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VOEDING AFGESTEMD OP SOORT INSPANNING
Veel voorkomende spierproblemen zijn vermoeidheid en
spierbevangenheid. Met de juiste voeding en training stel je vermoeidheid
uit, laat je de spieren van je paard sneller herstellen en voorkom je ook
spierbevangenheid. Met een optimaal voedingsschema stem je de
voeding van je paard af op de voedingsstoffen die het nodig heeft, en
de noodzakelijke energiebronnen op het type prestaties dat het moet
leveren. Ook voor paarden met gevoelige spieren raden we een rantsoen
aan dat hoger is in vet en vezel. Zo combineren we voor hen vaak Cavalor
FiberForce met Cavalor Endurix.
Bij korte, explosieve inspanningen heeft je paard vooral zetmeel en
suikers nodig. De ideale voeding daarvoor is Cavalor Perfomix: veel
granen zoals haver en tarwe leveren hoge energiepieken op. Voor
langdurige inspanningen is er Cavalor Endurix: voeding met een hoog
vetgehalte die de aerobe verbranding stimuleren en spiervermoeidheid
uitstellen.

ONDERSTEUNING DOOR SUPPLEMENTEN
Om de spiermassa van je paard op te bouwen, heb je naast
energiebronnen ook bouwstenen in de vorm van eiwitten en aminozuren
nodig. Daarnaast zijn ook bepaalde mineralen en vitaminen belangrijk
voor soepele spieren. Natrium, kalium en chloor compenseren ook de
elektrolyten die je paard verliest tijdens het zweten. Te weinig vocht en
elektrolyten zorgen voor mindere prestaties, spierpijn en zelfs uitputting.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

VITAMINE C EN E: HET IDEALE DUO
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de combinatie van de antioxidanten
vitamine C en vitamine E het lichaam van je paard beter beschermt tegen schadelijke
stoffen dan alleen vitamine E. Ze hebben beiden een andere tactiek om vrije radicalen
te bestrijden waardoor ze samen sterker zijn dan alleen.
Vergelijk het met een leger met voetvolk, cavalerie en kanonnen. Dit heeft meer kans
om de veldslag te winnen dan een leger met enkel cavalerie. Daarom combineert
Cavalor verschillende antioxidanten samen met spier ondersteunende ingrediënten in
onze supplementen. We gebruiken ook bewust synthetische vitamine E, omdat die veel
stabieler is dan natuurlijke. Het lichaam van je paard merkt het verschil niet.
In onderstaande tabel zie je het effect van het duo vitamine EC op herstel ten opzichte
van enkel vitamine E. De waarden voor plasma ascorbate liggen bij het duo vele malen
hoger. Dit bewijst de kracht van het gebruik van vit EC.

Plasma ASCadj = Plasma ASCadj

5.5
Vit EC

5.0

Vit E

4.5
4.0
3.5

*
*

*

3.0
2.5
2.0
PRE

21

56

80

REC

Distance, km
Figuur 1: Plasma-ascorbaat gecorrigeerd voor albumine (ASCadj) voor 34 paarden die een endurancerit van 80 km

voltooiden in de groep met vitamine E-supplementen (E) en de groep met vitamine E en C-supplementen (EC) vóór (PRE),
21, 56 en 80 km tijdens, en na herstel (REC) van een endurancerit van 80 km.

* Behandelingen zijn significant verschillend bij P<0.05. Overgenomen van Williams et al. (2004b).
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ZIN EN ONZIN VAN HET BEPALEN VAN HET VITAMINE
E-GEHALTE IN HET BLOED
Vitamine E is een vet oplosbare vitamine. Dit wil zeggen dat het overschot aan vitamine E
opgeslagen wordt in het lichaamsvet. Wanneer het paard vitamine E nodig heeft, bijvoorbeeld
voor bepaalde lichaamsfuncties, zoals bescherming van de spiercellen, wordt dit uit de vetfractie
gehaald en via het bloed getransporteerd naar waar het nodig is in het lichaam. De hoeveelheid
vitamine E aanwezig in het bloed is dus lager dan de hoeveelheid vitamine E aanwezig in het
volledige lichaam.
Bovendien zien we ook doorheen de dag sterk fluctuerende bloedwaarden van vitamine E. Als we
een paard om het uur bloed zouden afnemen en vitamine E analyseren, vinden we telkens zeer
verschillende waarden.
Daarbij komt nog dat vitamine E gehaltes sterk beïnvloed worden door eventuele oxidatie reacties
en is het ook heel belangrijk dat het nemen van het bloedstaal, het transport en de bewaring van
het bloedstaal heel correct gebeuren om een correcte uitslag te bekomen.
Conclusies trekken in verband met vitamine E tekorten op basis van 1 bloedanalyse kan bijgevolg
misverstanden opleveren. Om te weten of een paard voldoende vitamine E krijgt is het dus steeds
verstandig om zich te baseren op verschillende bloedanalyses in combinatie met het narekenen
van het rantsoen.
De meeste paarden kunnen voldoende vitamine E uit het voer halen. Sportpaarden en paarden die
een vetrijk rantsoen krijgen hebben een verhoogde behoefte aan vitamine E.

VOOR ELKE DOELSTELLING OF INTENSITEIT EEN SUPPLEMENT
Wil jij de spierontwikkeling en flexibiliteit van je paard, naast verantwoorde training, ook optimaal
ondersteunen door voeding? Gebruik dan de voeders en supplementen van Cavalor. Samen
met nutritionisten, sportfysiologen, ruiters en trainers ontwikkelden wij verschillende
spiersupplementen. Elk supplement is aangepast aan de intensiteit van de inspanningen en de
druk die de spieren van je paard te verwerken krijgen. Ze hebben een veelzijdige werking en
ondersteunen de spierfunctie op maat van de gevraagde inspanningen:
→ Cavalor Muscle Motion: voor ondersteuning van de spieren
→ Cavalor LactaTec en LactaTec Paste: voor spieren die moeten presteren
→ Cavalor Muscle Force: voor meer spierkracht
Op de productfiches zie je per product wat het beste is voor je paard. Vraag je handelaar om
advies. Of neem contact op met Cavalor voor meer informatie.

Cavalor®
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MUSCLE MOTION
VOOR ONDERSTEUNING VAN DE SPIEREN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Muscle Motion ondersteunt de spieren voor een gezonde spierfunctie
Tijdens training en competitie worden er bijproducten als melkzuur en vrije radicalen gevormd. Deze kunnen de
spiercellen beschadigen. Cavalor Muscle Motion helpt om de schade hiervan te beperken en voorkomt op die manier
verzuring. Hierdoor blijven de spieren van het paard soepel. Cavalor Muscle Motion bevat niet enkel vitamine E en
selenium, maar ook een sterke combinatie van antioxidanten, buffers, magnesium en MSM. Het product ondersteunt
spieren tijdens de inspanning en beschermt ze.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Met Cavalor Muscle Motion wordt er zowel op ondersteuning van de spierfunctie als basisbescherming van de cellen
gefocust.
Bescherming van spiercellen: schade beperken en herstel bevorderen
Wanneer paarden zware inspanningen leveren worden er in de spieren lactaat en soms ook vrije radicalen gevormd.
Als deze niet geneutraliseerd worden kunnen ze spiercellen beschadigen waardoor verzuring en stijfheid ontstaan.
Krachtige antioxidantenmix met synergetisch effect
Vitamine E is samen met selenium één van de bekendste ingrediënten voor een spiersupplement. Naast deze
antioxidanten bevat het ook vitamine C, bètacaroteen en bioflavonoïden die de cellen beschermen tegen vrije
radicalen. Door de combinatie van verschillende antioxidanten heeft het niet alleen een sterker effect,
de dosering selenium kan ook beperkt gehouden worden. Selenium is immers toxisch bij te hoge gehaltes.
De antioxidanten hebben bovendien verschillende werkingsmechanismen waardoor ze de spieren zowel op
intracellulair als op extracellulair niveau beschermen.
Buffers voor de preventie van verzuring en spierschade
Betaïne, een precursor van dimethylglycine, zal er in de eerste plaats voor zorgen dat zuurstof efficiënt naar
de spieren getransporteerd wordt waardoor minder lactaat geproduceerd en opgeslagen wordt.
Zink, toegevoegd onder een chelaatvorm, zorgt voor een versnelde afbraak van lactaat, terwijl
natriumbicarbonaat als buffer ook bijdraagt tot een efficiënt spierherstel. Door lactaat te neutraliseren en het
zuur-base evenwicht te herstellen voorkomt het spierverzuring en stijfheid.
Spiercellen ondersteunen voor een soepele en gezonde spieractiviteit
Mineralen zoals zwavel (S), magnesium (Mg) en mangaan (Mn) gaan spierspanning tegen en bevorderen de
flexibiliteit en uithouding van de spieren. Deze zijn toegevoegd in een goed opneembare vorm voor het paard
waardoor ze optimaal benut worden. Een voorbeeld hiervan is methylsulfonylmethaan (MSM). Hoewel MSM vooral
gekend is omwille van zijn heilzame werking bij gewrichten, draagt het ook bij tot het goed functioneren van de
spieren. MSM ontspant de spieren, functioneert bovendien ook als antioxidant en stimuleert de bloedcirculatie.
Zo ondersteunt MSM de afbraak van afvalstoffen en eliminatie ervan uit het lichaam. Een complex van B-vitamines
waaronder vitamine B1, B2 en B12 zorgt voor een verbeterd koolhydraatmetabolisme, zenuwoverdracht en aanvoer
van zuurstof naar de spieren.
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3%

MSM

magnesium

1,5%

natriumbicarbonaat
mangaan

10%

1 650 mg/kg

vitamine b1

5 000 mg/kg

selenium

vitamine b2

1 600 mg/kg

vitamine E

41 902 IU/kg

vitamine C

26 0005 mg/kg

vitamine b12
zink (zn)

20 mg/kg
1 031 mg/kg

10 mg/kg

Betaine Hydrochloride / (DMG)

104 811 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg dagelijks 2 x 15 g Cavalor Muscle Motion toe aan het voer.
1 maatlepel = 15 g. Maximum 120 g per paard per dag.
Wanneer de intensiteit van de trainingen toeneemt worden de spieren
zwaarder op de proef gesteld. In functie hiervoor kan een ander Cavalor
supplement mogelijk beter aansluiten bij de noden van uw paard op dat
moment.
Cavalor LactaTec heeft een sterkere werking dan Cavalor Muscle Motion
en biedt de hoogste ondersteuning van de spierfunctie bij belangrijke
events of periodes met grote inspanningen. Cavalor LactaTec
beschermt niet alleen de spiercellen tegen schade, maar verbetert
ook het spiermetabolisme en ondersteunt het zuurstoftransport en de
bloedcirculatie naar de spieren waardoor het paard topprestaties kan leveren.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Bewaar op een droge plaats en gematigde temperatuur. Gebruik tot 2 jaar na productiedatum.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

6

Cavalor Muscle Motion
1 kg – 2,2 lb

33

1

Cavalor Muscle Motion
5 kg – 11 lb

166
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LACTATEC

VOOR SPIEREN DIE PRESTEREN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor LactaTec helpt de spieren optimaal presteren tijdens piekmomenten en bevordert een goed herstel achteraf
waardoor spiervermoeidheid voorkomen wordt en de paarden elke dag soepel blijven aanvoelen.
Cavalor LactaTec is het meest complete supplement dat op verschillende manieren de spieractiviteit ondersteunt,
spierherstel stimuleert en spierproblemen zoals stijfheid, schade en vermoeidheid voorkomt. Door de efficiënte interactie
in tal van metabolische processen worden de spieren soepel en zijn ze in staat om energie effectief om te zetten zonder
neveneffecten. Hierdoor kan het paard tijdens periodes van intensieve training of meerdaagse evenementen topprestaties
blijven leveren.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
De kracht van de natuur
Cavalor LactaTec is gebaseerd op Cavalor Muscle Motion. Om de spieren nog meer te ondersteunen
werden essentiële oliën toegevoegd waaronder Petroselinum sativum en Citrus aurantifolium. De
actieve componenten van Citrus aurantifolium vormen een sterk antioxidant waardoor ze de vorming
van schadelijke vrije radicalen voorkomt. Bovendien heeft het een ontspannend effect op de spieren.
Petroselinum sativum draagt ook bij tot een effectief herstel van de spieren bij zware inspanning. Het heeft
een zuiverend effect op het lichaam waardoor toxines sneller afgevoerd worden en zuurstof probleemloos
naar de spieren getransporteerd wordt waardoor spiervermoeidheid uitgesteld wordt.
Spiercellen ondersteunen voor een soepele en gezonde spieractiviteit
Cavalor LactaTec bevat mineralen zoals zwavel (S), magnesium (Mg) en mangaan (Mn) die spierspanning tegengaan en de
flexibiliteit en uithouding van de spieren bevorderen. Deze mineralen zijn toegevoegd in een goed opneembare vorm voor het
paard waardoor ze optimaal benut worden. Een voorbeeld hiervan is methylsulfonylmethaan (MSM). Hoewel MSM vooral gekend
is omwille van zijn heilzame werking op gewrichten, draagt het ook bij tot het goed functioneren van de spieren. MSM ontspant
de spieren en functioneert bovendien ook als antioxidant en stimuleert de bloedcirculatie. Zo ondersteunt MSM de afvoer en
afbraak van afvalstoffen in het lichaam. Bovendien zorgt een complex van B-vitamines waaronder vitamine B1, B2 en B12 voor een
verbeterd koolhydraatmetabolisme, zenuwoverdracht en aanvoer van zuurstof naar de spieren.
Uiterst potente antioxidantenmix voor maximale bescherming
Cavalor LactaTec bevat een zeer sterke antioxidanten mix waarvan bewezen is dat met een relatief lage dosering per ingrediënt
een uiterst sterke verdediging tegen vrije radicalen gerealiseerd wordt. Naast vitamine E en selenium, de standaard antioxidanten
aanwezig in quasi élk spiersupplement op de markt, bevat Cavalor LactaTec ook vitamine C, bètacaroteen en bioflavonoïden.
Daarnaast bevat Cavalor LactaTec ook weiproteïnen, een precursor voor glutathion dat bekend staat als één van de krachtigste
antioxidanten op cellulair niveau maar moeilijk via de voeding opgenomen wordt.
Via deze combinatie van ingrediënten wordt de glutathionproductie in het lichaam sterk opgedreven en treden verschillende
processen op gang waardoor spiercellen zowel intra- als extracellulair beschermd worden.
Efficiënt spierherstel ter preventie van verzuring en spierschade
Cavalor LactaTec bevat betaïne, een precursor van dimethylglycine, dat er in de eerste plaats voor zal zorgen dat zuurstof efficiënt
naar de spieren getransporteerd wordt waardoor minder lactaat geproduceerd en opgeslagen wordt. Zink, toegevoegd onder
een chelaatvorm, zorgt voor een versnelde afbraak van lactaat, terwijl natriumbicarbonaat en natriumtripolyfosfaat als buffers
ook bijdragen tot een efficiënt spierherstel. Door lactaat te neutraliseren en het zuur-base evenwicht te herstellen voorkomt het
spierverzuring en stijfheid.
De weiproteïnen aanwezig in Cavalor LactaTec voorkomen niet enkel spierschade door het neutraliseren van vrije radicalen,
ze voeren ook eiwitten met een ideaal aminozuur profiel aan om regeneratie van beschadigde spiercellen zo snel en effectief
mogelijk te ondersteunen. Ook de essentiële aminozuren lysine en methionine die toegevoegd worden aan Cavalor LactaTec
fungeren als bouwstenen van de eiwitten waaruit spiercellen opgebouwd worden.
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HIGH
PERFORMANCE

MSM

3,0%

mangaan (mn)
Vitamine b2

7,0%

natriumbicarbonaat
1 650 mg/kg
1 600 mg/kg

7,0%

lysine

petroselinum sativum

66 700 mg/kg

2,5%

Vitamine e

42 234 IU/kg

magnesium (mg)

vitamine c

39 008 mg/kg

Vitamine B1

1 600 mg/kg

Vitamine B12

20 mg/kg

Bethaine hydrochloride / DMG
104 811 mg/kg

selenium (se)

10 mg/kg

weiproteïnen

15%

zink (zn)

1 031 mg/kg

natriumtripolyfosfaat
methionine

15,0%

6,5%

citrus aurantifolia

33 300 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Meng per dag 30 g door het voeder. Bij ernstige verzuring een kuur van
4 weken, nadien 2 dagen voor, tijdens en 1 dag na de wedstrijd of bij een
zware inspanning.
1 maatschepje = 15 g. Maximum 45 g per paard per dag.
Cavalor LactaTec bestaat ook in pasta, Cavalor LactaTec Paste. De pasta
wordt snel opgenomen en is handig voor occasioneel gebruik zoals voor een
zware inspanning of competitie. Geef 1/2 spuit de avond voor en 1/2 spuit
de ochtend van zwaar werk of competitie. Bovendien bevordert een dosis
LactaTec onmiddellijk na de inspanning aanzienlijk de recuperatie.

Als er geen al te hoge werklast is en je gewoon wat extra ondersteuning wilt voor je paard zijn spieren, is Cavalor
Muscle Motion wellicht de betere keuze. Cavalor Muscle Motion houdt de spieren gezond en beschermt ze tegen
de schadelijke gevolgen van melkzuur en vrije radicalen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Tot 2 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

4

Cavalor LactaTec 2 kg - 4,4 lb

66

1

Cavalor LactaTec 5 kg - 11 lb

166

4

Cavalor LactaTec Paste 6 x 60 g - 6 x 0,13 lbs

6

-

Cavalor LactaTec Paste 60 g - 0,13 lbs

1
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MUSCLE FORCE
VOOR MEER SPIERKRACHT

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Muscle Force biedt een natuurlijke aanvulling voor paarden die een snellere ontwikkeling van spierkracht
nodig hebben.
Sportpaarden die na rust of een periode van minder arbeid terug volop in het werk komen of jonge paarden
die net zadelmak zijn en voorbereid worden op een keuring hebben vaak nog niet veel spierkracht ontwikkeld.
Cavalor Muscle Force is een 100 % natuurlijke oplossing die in combinatie met training bijdraagt tot een duurzame
ontwikkeling van spiervolume en -kracht. Zo bestaat Cavalor Muscle Force niet enkel uit essentiële aminozuren
die nodig zijn voor de synthese van spiereiwit, maar bevat het eveneens actieve en inactieve gisten en een
specifiek kruidenpreparaat dat de spiercelverdeling ondersteunt. Een verhoogde spiercelopbouw en verlaagde
spiercelafbraak zorgen voor een blijvend effect.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Nutritionele aanvulling op training voor maximaal resultaat
Als een paard traint treden kleine scheurtjes op in de spiervezels. Om deze spiervezels te helen en spiereiwitten
aan te maken is het noodzakelijk dat tijdens deze periode de juiste essentiële aminozuren in de juiste hoeveelheden
beschikbaar zijn in de voeding. In normale omstandigheden (onderhoud) zijn ze in voldoende hoeveelheden
beschikbaar in de Cavalor voeders. Om het sportpaard, na een periode van rust of mindere training, sneller terug in
optimale conditie te krijgen of jonge paarden extra snel te laten aansterken kan wat extra ondersteuning geboden
worden.
Cavalor Muscle Force bevat tarwegluten en rijstzemelen als bron van eiwitten en essentiële aminozuren.
Tarwegluten en rijstzemelen zijn in het bijzonder rijk aan de branched chain amino acids (BCAA) leucine, isoleucine
en valine. Zij dragen bij aan een efficiënt spierherstel.
Ook Cavalor WholeGain bevat veel rijstzemelen.
Ook brouwersgist (Saccharomyces cerevisiae) is een goede bron van aminozuren. Bovendien zorgt de combinatie
van levende en inactieve gisten voor een gezonde darmflora en bevorderen ze de spijsvertering. Hierdoor kan
het paard optimaal de energie en het eiwit uit de voeding benutten. De probiotica bevatten nucleotiden, de
“bouwstenen” van DNA- en RNA-ketens, die de spierceldeling ondersteunen. Een verhoogde spiercelvermeerdering
zorgt voor meer spiermassa en een verhoogde spierkracht.
Cavalor Muscle Force bevat een kruidenpreparaat dat het dynamisch evenwicht tussen opbouw en afbraak
van spiercellen verlegt naar een verhoogde spiercelopbouw (anabolisme) en een verlaagde spiercelafbraak
(katabolisme), waardoor het spiervolume en de spierkracht snel toenemen.

ruw eiwit
rijstzemelen

22%
10%

Tarwegluten

17%

Saccharomyces cerevisiae

10%

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
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SPIEREN

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Meng dagelijks 45 g voor sportpaarden en 30 g voor pony’s en
recreatiepaarden door het voer.
De beste resultaten worden behaald na 6 weken. De opbouw
van spierkracht die na deze periode gerealiseerd wordt is een
wisselwerking tussen training en voeding en geeft relatief snel en
blijvend resultaat. Indien het paard dan gewoon in training blijft
voldoet één kuur van 6 weken.
In tegenstelling tot vele spiersupplementen die vocht vasthouden
en daardoor enkel een visueel en kortstondig gespierder paard
maken, wordt met Cavalor Muscle Force meer spierweefsel
aangemaakt zodat het paard ook effectief meer kracht heeft.
1 maatschepje = 15 g. Maximum 120 g per paard per dag.
Tip: Jarenlange ervaring leert ons dat Cavalor Muscle Force niet het beoogde resultaat
behaalt als de lever niet goed functioneert. De leverfunctie kan door middel van een
bloedanalyse nagekeken worden. We raden dan ook aan om eerst 10 dagen Cavalor Hepato
Liq te geven alvorens te starten met Cavalor Muscle Force.
Tip: Cavalor Muscle Force wordt gegeven voor meer spierkracht. Voor de ontwikkeling van
meer spiermassa adviseren we het gebruik van Cavalor VitAmino.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Bij gematigde temperatuur in een droge omgeving bewaren.
Te gebruiken tot 3 jaar na productiedatum.

#/OVERDOOS
4

1

EANCODE

VERPAKKING
Cavalor Muscle Force
2 kg – 4,4 lb

Cavalor Muscle Force
5 kg – 11 lb

# DAGEN

TYPE PAARD

66

Pony

44

Sportpaard

166

Pony

111

Sportpaard

“NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VAN
GEWRICHTEN CRUCIAAL VOOR PRESTATIES.”
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READY. SET.
PERFORM.

GEWRICHTEN
& PEZEN

GEWRICHTSAANDOENINGEN:

HÉT GEZONDHEIDSPROBLEEM
BIJ PAARDEN
NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VAN
GEWRICHTEN CRUCIAAL VOOR PRESTATIES
Uit een internationale enquête bij paardeneigenaars blijkt dat 67 procent
van de paarden vroeg of laat met gewrichtsproblemen kampt. Hierdoor
moet een derde van de paardeneigenaars zijn paard vroeg op rust
zetten. Dergelijke gewrichtsproblemen kunnen in uitzonderlijke gevallen
zelfs leiden tot kreupelheid. Om de pezen en gewrichten van je paard
te versterken en de kans op ontstekingen te verkleinen, is aangepaste
voeding en training cruciaal om je paard langer gezond en in vorm te
houden.
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WAT IS HET PROBLEEM
MET PEZEN EN GEWRICHTEN?
1

ZWAARBELASTE GEWRICHTEN

2

ONTSTEKINGEN

3

ONHERSTELBARE SCHADE

Een gewricht is het scharnierpunt tussen
2 botten. Ertussen zit een laagje stroperige
gewrichtsvloeistof (synovia) die het kraakbeen aan
het uiteinde van het bot smeert en beschermt.
De spieren, pezen en banden rond het gewricht
vangen schokken op en houden het mooi op zijn
plaats. Als je paard intensief sport krijgen die
gewrichten het door de wrijving van de botten
hard te verduren omdat de kwaliteit van het
gewrichtsvocht afneemt.

Overbelasting, ouderdom, blessures en infecties
veroorzaken ontstekingsreacties. Als je paard
meerdere ontstekingen na elkaar heeft, dan
verandert de gewrichtsvloeistof van samenstelling,
wordt ze dunner en verliest ze haar kracht om
schokken te dempen.
De scharnierende beweging van de gewrichten
verloopt dan steeds minder soepel.
Zo verhoogt de kans op ernstige blessures.

Op termijn worden gewrichtsproblemen erger.
Door grote schokken raakt het kraakbeen
onherstelbaar beschadigd. De schade
verplaatst zich dan naar andere delen, zoals de
spieren en gewrichtsbanden.
Op termijn kan dit kreupelheid tot gevolg
hebben.

GEWRICHTSAANDOENINGEN BIJ PAARDEN:
ONDERZOEK TOONT ERNST VAN PROBLEEM AAN
Cavalor en Horse & Hound deden een onderzoek naar gewrichtsproblemen
bij paarden. Eigenaars van in totaal 1339 paarden werden ondervraagd in
het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Belangrijkste resultaten:

67%

VAN DE PAARDEN
WORDT KREUPEL

20%
VAN DE PAARDEN
STAAT MINSTENS
EEN JAAR STIL

365 DAGEN

36%

VAN DE PAARDEN KRIJGT DE
EERSTE SYMPTOMEN VOOR ZE

8 JAAR
ZIJN

69%

VAN DE PAARDEN HEEFT
5 BEHANDELINGEN NODIG

21%

VAN DE PAARDEN HEEFT
MEER DAN 10 BEHANDELINGEN NODIG

De resultaten tonen aan dat aandoeningen aan pezen en gewrichten een
hardnekkig probleem blijven, ondanks de goede zorg van de eigenaars.
2/3 van hen controleert dagelijks de benen van de paarden. 90% geeft een
specifieke verzorging na een wedstrijd. Extra aandacht voor preventie is
dus een must, onder andere door voeding.
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SYMPTOMEN HERKENNEN:
PIJN, ZWELLING EN WARMTE

30%
VAN DE PAARDEN
STOPT VERVROEGD MET
WEDSTRIJDEN

EIGENAARS VAN PAARDEN
GEVEN GEMIDDELD

€2300

Hoe herken je de eerste tekenen van
gewrichtsproblemen? Je paard zal bewegingen
vermijden die pijn veroorzaken. Zijn benen
voelen ook warm aan op de plaats van het
gewricht. Soms is er ook vochtophoping
waardoor het been gezwollen is.

GEWRICHTSPROBLEMEN:
BETER VOORKOMEN DAN
GENEZEN
De medische wetenschap staat al ver in
het herstel van gewrichtsproblemen – met
onderzoek naar chirurgische en medische
weefselversterkende technieken. Ook de
stamceltherapie om paarden met artrose te
genezen, kreeg in 2019 groen licht van Europa.
Toch blijft de kans klein dat kraakbeen zich
structureel herstelt. Als de schade groot
is en je paard al wat ouder is, dan raken
de therapeutische opties snel uitgeput.
Voorkomen is altijd beter dan genezen.
Het is belangrijk dat je de gezondheid van
je paard op de voet volgt, investeert in
een goede verzorging en aangepaste
trainingsschema’s, en de pezen en gewrichten
van je paard ondersteunt met goede voeding
en supplementen.

UIT AAN DE
BEHANDELING VAN
GEWRICHTSPROBLEMEN

Cavalor
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VOEDING EN SUPPLEMENTEN VAN CAVALOR
GESTERKT DOOR 7-JARIG ONDERZOEKSPROGRAMMA
Bij Cavalor ondersteunen we jou in de verzorging van je paard en gaan we met jou de uitdaging
aan om zijn pezen en gewrichten gezond te houden. Daarom liet Cavalor tussen 2011 en
2018 verschillende onderzoeken doen. We gingen niet alleen het effect na van individuele
voedingsstoffen en botanische ingrediënten op pezen en gewrichten, we onderzochten ook het
potentieel van verschillende combinaties tussen die stoffen. Onderaan vind je een overzicht van
de onderzoeken. Met de resultaten van die studies verbeterden we de samenstelling van onze
voeding en voedingssupplementen voor je paard.

WETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK
FASES

Effect of herbal extract and
certain ingredients on monocytes
production tumor necrosis factor
(TNF) in an in vitro model.

Screening the efficacy of various
multiherbal formulations for the
additive effects in an in vivo joint
inflammation model.

Uitgevoerd door
University of Prince Edward Island,
Canada (2011)

Uitgevoerd door
University of Prince Edward Island,
Canada (2013)

Doel onderzoek
Screening en selectie van
individuele ingrediënten
op basis van hun effect om
beschadiging van het gewricht
tijdens gewrichtsontsteking te
verminderen

Doel onderzoek
Voorlopige samenstellingen van
de supplementen bepalen en
evalueren

01
Resultaat
Cavalor Arti Motion,
Cavalor Arti Matrix,
Cavalor ArtiTec
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Resultaat
Cavalor Arti Matrix,
Cavalor ArtiTec,
Cavalor FreeBute

02
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DAGELIJKS GOED RUWVOER
EN KRACHTVOER VERRIJKT
MET ARTI PRO

Wat je paard nodig heeft, hangt af van zijn
lichaamsbouw, fitheid en mate van beweging.
Heeft je paard gezonde pezen en gewrichten?
Wordt zijn gestel niet overmatig belast?
Dan volstaat, naast voldoende en goed
ruwvoer, ons krachtvoeder verrijkt met koper,
zink en mangaan dat de gewrichten soepel
houdt en botten sterker maakt.

PEES- EN GEWRICHTSSUPPLEMENTEN VAN CAVALOR

Om de pezen en gewrichten van je paard
preventief of curatief te ondersteunen,
hebben we een uitgebreid aanbod aan
voedingssupplementen. De voedingsstoffen
versterken de botten en pezen en versnellen
de aanmaak van de gewrichtsvloeistof tussen
het kraakbeen. Er zijn supplementen op maat
van het inspanningsniveau, de leeftijd van je
paard en de fase van het gewrichtsprobleem.
Door preventief aandacht te schenken aan de
gezondheid van de gewrichten, verkleint de
kans op ontstekingen.

Evaluation of 7 different ingredient
combinations − raw materials and
multiherbal formulations − in an in
vitro joint inflammation model.

The preventative effects of Cavalor
ArtiTec on experimentally induced
acute synovitis in horses in an in
vivo study.*

Field trial with
Cavalor ArtiTec
on horses with
mild foot lameness.

Uitgevoerd door
University of Prince Edward Island,
Canada (2013)

Uitgevoerd door
Faculty of Veterinary Medicine, Ghent
University: Van de Water et al. (2017)

Doel onderzoek
Werkingsmechanisme en de
effectiviteit van verschillende
samenstellingen ontrafelen

Doel onderzoek
Effect van een definitieve
formule op ontsteking en
gewrichtsgezondheid meten

Uitgevoerd door
Nutriquine NV. ism
12 Belgische orthopedische
paardendierenartsen**

Resultaat
Cavalor Arti Matrix
Cavalor ArtiTec
Cavalor FreeBute

03

04

Doel onderzoek
Uiteindelijke formule
van Cavalor ArtiTec
evalueren op smakelijkheid
en verbeterde beweging
van de paarden

Resultaat
Cavalor ArtiTec
* Publicatie: Van de Water et al.
(2017). The preventative effects of
two nutraceuticals on experimentally
induced acute synovitis. Equine
Veterinary Journal 49 (4), 532-538

05
** Protocol gedefinieerd
in samenwerking met
Prof. F. Pille (University
of Ghent) samen met
Filip Vandenberghe
en Hans Wilderjans
(Referral hospital for
horses Bosdreef)
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GEWRICHTSINJECTIES MET
HYALURONZUUR DE OPLOSSING?
Gewrichtsinjecties met hyaluronzuur zijn een veelgebruikte behandeling bij
problemen aan de pezen en gewrichten. Alleen werkt de hoge concentratie aan
actieve stoffen maar tijdelijk en heel lokaal. Bovendien zijn de injecties altijd
risicovol en neemt het effect ook af met het aantal injecties. Daarnaast is er ook
geen echt wetenschappelijk bewijs dat de orale toediening van hyaluronzuur een
gunstig effect heeft. De focus ligt bij Cavalor dus niet op hyaluronzuur.

92

Cavalor
GEWRICHTEN & PEZEN

TIP

FILM JE PAARD GEREGELD
Om problemen aan pezen en gewrichten bij paarden in een
heel vroeg stadium op te merken, raden we aan om regelmatig
opnames te maken van je bewegende paard bij wedstrijden,
trainingen en in rust. Idealiter laat je je paard maandelijks
eens stappen en draven aan de hand, op rechte lijn en volte,
zoals ze bij een medische keuring doen. Bekijk en bewaar
die filmpjes. Zo merk je snel veranderingen op in paslengte,
souplesse en werkwilligheid. Misschien zelfs vóór er klinische
symptomen zijn zoals zwelling, oedeem en warmte.
Hoe vroeger je gewrichtsproblemen opmerkt, hoe sneller je
de behandeling kunt starten en hoe groter de kans op succes.
Als je een dierenarts inschakelt, is het beeldmateriaal ook voor
hem bijzonder nuttig.

HOE VOORKOM JE GEWRICHTSPIJNEN BIJ JE PAARD?
Wil je de kans op gewrichtsproblemen bij je paarden verminderen? Vul de voeding dan aan met
voedingssupplementen van Cavalor. De kracht van die supplementen zit in de mix van ingrediënten
die zorgt voor een maximaal effect. Bij je handelaar ontdek je een enorm uitgebreid assortiment,
met supplementen voor gezonde gewrichten en pezen. Zo vind je gegarandeerd
een product dat is aangepast aan de specifieke behoeften van jouw paard. ‘Feed as you need’
dragen we dan ook hoog in het vaandel. Op de fiches zie je per product wat het beste is voor je
paard.
In een notendop:
→ Cavalor Arti Motion: voor pees- en gewrichtsondersteuning
→ Cavalor Arti Matrix: voor optimale pees -en gewrichtsondersteuning
→ Cavalor ArtiTec: voor pezen en gewrichten die presteren
→ Cavalor Freebute: vrijheid in bewegen

ARTI MOTION

VOOR PEES- EN GEWRICHTSONDERSTEUNING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Arti Motion zorgt voor de optimale ondersteuning van gezonde gewrichten en pezen.
Het bevat voedingsstoffen zoals collageen, methylsulfonylmethaan (MSM), glucosamine, chondroïtinesulfaat, …
die gekend zijn om hun positieve effect op gewrichten.
Cavalor Arti Motion wordt gebruikt voor het behouden van sterke botten en voor het soepel houden
van gewrichten bij paarden in de groeifase, paarden die net aan het werk zijn, oude paarden en ook als
ondersteuning bij sportpaarden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Gehydrolyseerd collageen type II: Type II collageen vormt vezels. Dit vezelnetwerk van collageen
ondersteunt de gewrichten en versterkt het weefsel.
Methylsulfonylmethaan (MSM): organische vorm van zwavel. Zwavel is belangrijk voor
spieren, gewrichten, kraakbeen, botten en het bloed; MSM is de best opneembare en biologisch
beschikbare bron van zwavel.
Glucosamine en chondroïtinesulfaat: Glycosaminoglycanen zijn belangrijke bouwstenen
voor ligamenten, pezen, botten en synovia (synoviale vloeistof). Het chondroïtinesulfaat
dat we gebruiken heeft een laag molecuulgewicht, wat betekent dat het gemakkelijk
wordt opgenomen in het lichaam van het paard. Net als bij andere grondstoffen is ook
hier de kwaliteit een maatstaf voor de prijs en effectiviteit. Cavalor selecteert grondstoffen met het
hoogste gehalte actieve bestanddelen. Zo bevat bijvoorbeeld het chondroïtinesulfaat 90 % actieve stof.
Organische (Intellibond & gechelateerde) sporenmineralen koper, zink, mangaan: spelen een
belangrijke rol in het gewrichtsmechanisme. Gechelateerde mineralen zijn meer biologisch beschikbaar
dan anorganische sporenmineralen.
Vitamine C: heeft een belangrijke antioxidant functie en is belangrijk voor de absorptie
van de actieve bestanddelen. Het verhoogt de immuniteit.

MSM

140.000 mg/kg

Glucosamine

110.000 mg/kg

Chondroïtine sulfaat

10.000 mg/kg

Koper
Zink

1.250,1 mg/kg
11.113,2 mg/kg

Mangaan

11.113,2 mg/kg

Vitamine C

25.000 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Meng dagelijks 30 g (pony’s en recreatiepaarden) of 45 g (sportpaarden) Cavalor Arti Motion
door het voeder.
1 maatschepje dat in de emmer zit is 15 g. Maximum 90 g per dag per paard. De beste resultaten
worden behaald na minstens 4 weken.
Tip: Cavalor Arti Motion kan ook gebruikt worden na een kuur Cavalor Arti Matrix.
Niet elk paard heeft nood aan dezelfde graad van bescherming. Cavalor Arti Motion ondersteunt gezonde pezen en
gewrichten en is vooral bedoeld voor paarden in de groeifase, paarden die net in het werk zijn of niet zwaarbelast
worden. Wanneer de intensiteit van de inspanning toeneemt, stijgt ook de belasting op pezen en gewrichten en
neemt het risico op blessures toe. Cavalor Arti Matrix vervult de verhoogde behoefte van het bewegingsapparaat bij
sportpaarden en zorgt voor extra ondersteuning. Cavalor ArtiTec biedt een bewezen bescherming op piekmomenten en helpt negatieve processen ten gevolge van overbelasting te temperen.
INTENSITY OF WORKLOAD
LOW

ARTI MOTION

ARTI MATRIX

ARTITEC

HIGH

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Tot 3 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS
4

1

EANCODE

5

5

425016

425016

900185

902387

VERPAKKING
Cavalor Arti Motion
2 KG – 4.4 lbs

Cavalor Arti Motion
5 KG – 11 lbs

# DAGEN

TYPE PAARD

66

Pony’s en recreatiepaarden

44

Sportpaarden

166

Pony’s en recreatiepaarden

111

Sportpaarden

ARTI MATRIX

VOOR OPTIMALE PEES- EN
GEWRICHTSONDERSTEUNING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Arti Matrix vervult de behoefte van het bewegingsapparaat bij sportpaarden wanneer ze extra belast worden.
Cavalor Arti Matrix biedt een matrix oplossing voor problemen met botten, gewrichtskapsel, pezen, kraakbeen en
gewrichtsvocht die vooral voorkomen bij paarden met een gevoelig bewegingsapparaat of paarden die zware inspanning
moeten leveren. Acute of structurele gewrichtsproblemen veroorzaken een gewijzigde behoefte aan specifieke
voedingsstoffen. Cavalor Arti Matrix levert naast voedingsstoffen die het gewricht ondersteunen ook voedingsstoffen die
bepaalde fysiologische processen ondersteunen waardoor het bewegingsapparaat weer snel en effectief kan terugkeren
naar een betere toestand.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Gehydrolyseerd collageen type II: Type II collageen vormt vezels. Dit vezelnetwerk van collageen ondersteunt
de gewrichten en versterkt het weefsel.
Methylsulfonylmethaan (MSM): organische vorm van zwavel. Zwavel is belangrijk voor spieren, gewrichten, kraakbeen, botten en
het bloed; MSM is de best opneembare en biologisch beschikbare bron van zwavel.
Glucosamine, chondroïtinesulfaat en hyaluronzuur: Glycosaminoglycanen zijn belangrijke bouwstenen voor ligamenten, pezen,
botten en synovia (synoviale vloeistof). Het chondroïtinesulfaat dat we gebruiken heeft een laag molecuulgewicht, wat betekent
dat het gemakkelijk wordt opgenomen in het lichaam van het paard. Net als bij andere grondstoffen is ook hier de kwaliteit een
maatstaf voor de prijs en effectiviteit. Cavalor selecteert grondstoffen met het hoogste gehalte actieve bestanddelen. Zo bevat
bijvoorbeeld het chondroïtinesulfaat 90 % actieve stof.
L-Glutamine: Dit is een bouwsteen voor glutathion, een antioxidant. Glutathion is belangrijk voor het herstelproces
in geval van een blessure.
Isolaat van wei-eiwit (WPI): een glutathion-precursor. Glutathion is een zeer krachtig antioxidant. Zuivere glutathion kan niet
oraal worden opgenomen. Cavalor gebruikt een voedingsstofcomplex genaamd WPI dat de productie van glutathion in het lichaam
stimuleert. Glutathion beschermt de cellen tegen vernietiging veroorzaakt door een toename van de aanvallen van vrije radicalen.
Glutathion samen met andere antioxidanten zoals vitamine C, E, Bio flavonoïden en selenium neutraliseren deze vrije radicalen.
Vitamine C + E + bètacaroteen + Bio flavonoïden (extract van druivenzaden): hebben een belangrijke antioxidant functie en zijn
belangrijk voor de absorptie van de actieve bestanddelen en verhogen de immuniteit.
B vitamines: foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12: Belangrijk bij de ondersteuning van metabolische processen in het lichaam.
Combinatie van anorganische en organische (Intellibond en gechelateerde) mineralen koper, zink en mangaan: Organische
mineralen hebben een betere biologische beschikbaarheid maar anorganische mineralen zijn stabieler.
Kalkwier: koolzure algenkalk die verschillende vormen calcium bevat. Deze calcium soorten hebben een gunstige invloed op de
sterkte van de botten.
Het zit ‘m in de mix − een complexe mix van botanische ingrediënten
Gespecialiseerde mengeling van kruiden en essentiële oliën waaronder Ananasus comosus,
Curcuma longa, Boswellia serrata, Equisetum arvensis, Echinacea purpurea, Citrus
aurantifolia en Tanacetum parthenium. De ingrediënten in deze mix hebben een additief
en synergetisch effect dat wetenschappelijk bewezen is in ons onderzoeksprogramma1,2,3.
De mix van kruiden en essentiële oliën zorgt er onder andere voor dat alle ingrediënten
makkelijk tot aan het gewricht geraken, herstel bevorderd wordt en stijfheid verminderd
wordt. Ook hier besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de grondstoffen, wat bij
kruiden echt het verschil maakt in functie van gegarandeerde concentratie en werking.
De gebruikte vorm van Curcuma bevat bijvoorbeeld 95 % curcuminoïden, de actieve stof.
1
2
3
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University of Prince Edward Island, Canada (2011). Effect of herbal extract and certain ingredients on monocytes production tumor necrosis factor (TNF) in an in vitro model.
University of Prince Edward Island, Canada (2013). Screening the efficacy of various multiherbal formulations for the additive effects in an in vivo joint inflammation model.
University of Prince Edward Island, Canada (2013). Evaluation of 7 different ingredient combinations – raw materials and multiherbal formulations – in an in vitro joint inflammation model.

Cavalor

GEWRICHTEN
EN PEZEN
127.100 mg/kg

MSM

Glucosamine

120.000 mg/kg

Vitamine C

20.000 mg/kg

Vitamine B12

Vitamine E

6.999,3 IU/kg

Koper

900 mg/kg

FOLIUMZUUR

450 mg/kg

Zink

27.000 mg/kg

Vitamine B6

400 mg/kg

Mangaan

Chondroïtine sulfaat
Hyaluronzuur
L-glutamine

40.000 mg/kg

4 mg/kg

1.209 mg/kg
5.500 mg/kg
5.500 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Meng dagelijks 30 g (pony’s en recreatiepaarden) of 45 g (sportpaarden) Cavalor Arti Matrix door het voeder.
1 maatschepje dat in de emmer zit is 15 g. Maximum 90 g per paard per dag. De beste resultaten worden behaald
na minstens 4 weken.
Tip: Door gemeenschappelijke ingrediënten in Cavalor Arti Matrix en Cavalor ArtiTec kan je makkelijk overschakelen
van het ene product naar het andere. Onze ervaring leert dat het nuttig kan zijn om in intensieve periodes over te
schakelen naar Cavalor ArtiTec voor optimale bescherming.
Niet elk paard heeft nood aan dezelfde graad van bescherming. Cavalor Arti Motion ondersteunt gezonde pezen
en gewrichten en is vooral bedoeld voor paarden in de groeifase, paarden die net in het werk zijn of niet zwaarbelast
worden. Wanneer de intensiteit van de inspanning toeneemt, stijgt ook de belasting op pezen en gewrichten en
neemt het risico op blessures toe. Cavalor Arti Matrix vervult de verhoogde behoefte van het bewegingsapparaat bij
sportpaarden en zorgt voor extra ondersteuning. Cavalor ArtiTec biedt een bewezen bescherming op piekmomenten
en helpt negatieve processen ten gevolge van overbelasting te temperen.
INTENSITY OF WORKLOAD
LOW

ARTI MOTION

ARTI MATRIX

ARTITEC

HIGH

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Tot 3 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS

EANCODE

4
5

1

5

425016

425016

901205

900208

VERPAKKING
Cavalor Arti Matrix
2 KG – 4.4 lbs

Cavalor Arti Matrix
5 KG – 11 lbs

# DAGEN

TYPE PAARD

66

Pony’s en recreatiepaarden

44

Sportpaarden

166

Pony’s en recreatiepaarden

111

Sportpaarden

ARTITEC

VOOR PEZEN EN GEWRICHTEN DIE PRESTEREN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor ArtiTec levert alles wat onze atleten van paarden verdienen tijdens periodes van
intense belasting.
Cavalor ArtiTec is het resultaat van 7 jaar wetenschappelijk onderzoek (ism UGent) naar de beste nutritionele
begeleiding van pees- en gewrichtsgezondheid bij topsportpaarden. De specifieke combinatie en verhouding van
ingrediënten die hieruit volgde ondersteunt niet alleen gezonde pezen en gewrichten, het vormt ook een ideale
bescherming tegen overbelasting die gepaard gaat met schade. Cavalor ArtiTec is zo geformuleerd dat de kruiden
een synergetisch effect hebben en zo de negatieve processen in het bewegingsapparaat in de kiem smoren alvorens
ze schade kunnen aanrichten. In een proefonderzoek1 werd Cavalor ArtiTec door 97 % van de paarden goed
opgenomen en 74 % van de paarden vertoonden zichtbaar een verbeterde beweging.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Methylsulfonylmethaan (MSM): organische vorm van zwavel. Zwavel is belangrijk voor spieren, gewrichten,
kraakbeen, botten en het bloed; MSM is de best opneembare en biologisch beschikbare bron van zwavel.
Glucosamine, chondroïtinesulfaat en hyaluronzuur: Glycosaminoglycanen zijn belangrijke bouwstenen voor
ligamenten, pezen, botten en synovia (synoviale vloeistof). Het chondroïtinesulfaat dat we gebruiken heeft
een laag molecuulgewicht, wat betekent dat het gemakkelijk wordt opgenomen in het lichaam van het paard.
Net als bij andere grondstoffen is ook hier de kwaliteit een maatstaf voor de prijs en effectiviteit. Cavalor
selecteert grondstoffen met het hoogste gehalte actieve bestanddelen. Zo bevat bijvoorbeeld het
chondroïtinesulfaat 90 % actieve stof.
L-Glutamine: Dit is een bouwsteen voor glutathion, een antioxidant. Glutathion is belangrijk voor het herstelproces
in geval van een blessure.

Het zit ‘m in de mix - een complexe mix van botanische ingrediënten
Gespecialiseerde mengeling van kruiden waaronder Ananasus comosus,
Curcuma longa, Boswellia serrata, Ribes nigrum and Tanacetum parthenium
De ingrediënten in deze mix hebben een additief en synergetisch effect dat
wetenschappelijk bewezen is in ons onderzoeksprogramma2,3,4,5.
De kruidenmix zorgt er onder andere voor dat alle ingrediënten makkelijk tot
aan het gewricht geraken.
Ook hier besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de grondstoffen,
wat bij kruiden echt het verschil maakt in functie van gegarandeerde concentratie
en werking. De gebruikte vorm van Curcuma bevat bijvoorbeeld 95 %
curcuminoïden, de actieve stof.

1

2

3

4

5

98

Selection of dedicated equine veterinarians, Belgium (2017). Preliminary multi-practitioners
field study with Cavalor ArtiTec on horses with mild foot lameness.
University of Prince Edward Island, Canada (2011). Effect of herbal extract and certain
ingredients on monocytes production tumor necrosis factor (TNF) in an in vitro model.
University of Prince Edward Island, Canada (2013). Screening the efficacy of various
multiherbal formulations for the additive effects in an in vivo joint inflammation model.
University of Prince Edward Island, Canada (2013). Evaluation of 7 different ingredient
combinations – raw materials and multiherbal formulations – in an in vitro joint inflammation model.
Van de Water et al. (2017). The preventative effects of two nutraceuticals on experimentally
induced acute synovitis. Equine Veterinary Journal 49 (4), 532-538

Cavalor

HIGH
PERFORMANCE

38.100 mg/kg

MSM

Glucosamine

139.300 mg/kg

Chondroïtine sulfaat

1.000 mg/kg

Hyaluronzuur

12.700 mg/kg

L-glutamine

24.800 mg/kg

Ananasus comosus

*Tumeric root extract

16.900 mg/kg

Curcumine*

14.800 mg/kg

Boswellia serrata
Ribes nigrum

76.200 mg/kg

25.400 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Sprenkel per dag 2 of 3 x 30 ml over het voeder afhankelijk van de intensiteit van het werk en de gevoeligheid van uw paard.
1 keer pompen is 30 ml. Maximum 200 ml per paard per dag.
Onze ervaring leert ons dat met Cavalor ArtiTec de beste resultaten behaald worden na een startperiode van 28
dagen. Nadien kan het toegediend worden volgens behoefte.

Onze vloeibare supplementen bestaan uit veel meer dan water alleen.
Goed schudden voor gebruik is daarom essentieel om een homogene dosis te hebben.

Niet elk paard heeft nood aan dezelfde graad van bescherming. Cavalor Arti Motion ondersteunt gezonde pezen en
gewrichten en is vooral bedoeld voor paarden in de groeifase, paarden die net in het werk zijn of niet zwaarbelast
worden. Wanneer de intensiteit van de inspanning toeneemt, stijgt ook de belasting op pezen en gewrichten en
neemt het risico op blessures toe. Cavalor Arti Matrix vervult de verhoogde behoefte van het bewegingsapparaat bij
sportpaarden en zorgt voor extra ondersteuning. Cavalor ArtiTec biedt een bewezen bescherming op piekmomenten
en helpt negatieve processen ten gevolge van overbelasting te temperen.
INTENSITY OF WORKLOAD
LOW

ARTI MOTION

ARTI MATRIX

ARTITEC

HIGH

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Tot 2 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS
7

-

EANCODE

5

425016

901755

VERPAKKING
Cavalor ArtiTec
2 L – 67.63 fl oz

Cavalor ArtiTec
5 L – 169 fl oz

# DAGEN

INTENSITEIT

22

Zware belasting

33

Onderhoud

55

Zware belasting

83

Onderhoudw

FREEBUTE

VRIJHEID IN BEWEGEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor FreeBute draagt bij aan het behoud van soepele spieren en gewrichten. Het biedt de natuurlijke
verlichting waar paarden soms nood aan hebben zodat ze in alle vrijheid kunnen blijven bewegen.
Sportpaarden presteren pas optimaal als ze zich goed voelen. Cavalor FreeBute ondersteunt de spieren en
gewrichten om een betere beweeglijkheid te garanderen. De verlichting van pijn en ongemak is het begin van
vele helings- en herstelprocessen. Vele middelen om dit te bekomen bevatten verboden substanties of kunnen
ongewenste neveneffecten hebben. Cavalor FreeBute bevat alleen natuurlijke ingrediënten die onschadelijk
zijn, ook voor de maag, en verlichting kunnen bieden in veel voorkomende situaties.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Het zit ‘m in de mix - een complexe mix van botanische ingrediënten
De botanische ingrediënten in Cavalor FreeBute (Paste) zijn bijzonder effectief in
het verlichten van symptomen die optreden bij overbelaste spieren en gewrichten
(pijn, koorts en ontsteking). Bij de selectie van kruiden en essentiële oliën werd er
vooral gefocust op de synergie van bepaalde grondstoffen. Kruiden waaronder
Ribes Nigrum en Salix alba en de essentiële oliën van Eucalyptus Globulus en
Eugenia caryophyllus hebben elk een ander werkingsmechanisme waardoor het
effect van alles samen sterker is. Dit werd ook aangetoond in ons wetenschappelijk
onderzoeksprogramma 1,2. Hiernaast zorgen ook essentiële aminozuren zoals
L-lysine en L-phenylalanine voor een voorspoedig herstel na inspanning.
Bevat vitamines en mineralen waar topsportpaarden extra behoefte aan hebben. Cavalor FreeBute (Paste)
bevat een complex van B-vitamines (B1, B2, B3, B5, B12) die onder andere het koolhydraatmetabolisme en
de energievoorziening ondersteunen. Daarnaast ondersteunen zink en mangaan de gewrichten tijdens
piekmomenten en beschermen vitamine E en selenium de cellen tegen overbelasting.

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor® FreeBute bestaat in 2 vormen, namelijk poeder, ideaal om gedurende langere termijn te geven of
in een pasta, makkelijker voor occasioneel gebruik.

1

2
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University of Prince Edward Island, Canada (2013). Screening the efficacy of various
multiherbal formulations for the additive effects in an in vivo joint inflammation model.
University of Prince Edward Island, Canada (2013). Evaluation of 7 different ingredient
combinations – raw materials and multiherbal formulations – in an in vitro joint inflammation model.

Cavalor

HIGH
PERFORMANCE

Cavalor FreeBute Paste:
1/2 spuit de avond voor en 1/2 spuit de ochtend voor de inspanning.
Vaak hebben ruiters het gevoel dat het paard meer voordeel heeft
van 1 spuit in de avond ervoor en 1 in de ochtend voor de inspanning.
1 spuit = 60 g. Maximum 240 g per dag per paard (=4 spuiten).
Cavalor FreeBute:
Geef je paard 20 g per dag. Maximum 30 g per dag per paard. Cavalor®
FreeBute in poedervorm bevat ook Groenlipmossel en extracten van
Urtica dioica en Origanum vulgare. Dit is uiterst geschikt voor dagelijkse
ondersteuning van paarden met een gevoelig bewegingsstelsel.
Tip: 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 LactaTec maakt de spieren minder stijf en
soepeler en zorgt voor maximale spieractiviteit waardoor het paard net
dat beetje extra kan geven om te winnen. Zie en voel het verschil in enkel 2
dagen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. FreeBute Paste is tot 2 jaar na productie houdbaar.
FreeBute kan zelfs tot 3 jaar na de productie gebruikt worden.

#/OVERDOOS

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor FreeBute Paste
6 x 60 g / 6x 0,13 lbs syringes

6

6

Cavalor FreeBute
800 g / 1.76 lbs

40

8

Cavalor® FreeBute
20x10 g 20 x 1,76 lbs jar

10

4

EANCODE

5

425016

902417

“HOU DE HOEVEN VAN JE PAARD STERK
EN GEZOND MET EEN HOEFSMID, DE JUISTE
VOEDING EN CORRECT STALMANAGEMENT.”
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NO HOOF.
NO HORSE.
HOEVEN

HOEFPROBLEMEN: BETER
VOORKOMEN DAN GENEZEN.
HOU DE HOEVEN VAN JE PAARD STERK
EN GEZOND MET EEN HOEFSMID, DE JUISTE
VOEDING EN CORRECT STALMANAGEMENT.
“No hoof, no horse.” Misschien een dooddoener, maar nog altijd
een waarheid als een koe. Want verwacht je topprestaties van je
paard? Die beginnen bij de hoeven. Hoe gezond ze zijn, bepaalt
niet alleen de prestaties van je paard, maar ook zijn algemene
gezondheid. We geven je enkele tips om de hoeven van je
paard in vorm te houden en problemen zoals brokkelhoeven,
pijnlijke zolen en droge voeten te voorkomen.
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HOEVEN

De kwaliteit, vorm en stand van hoeven zijn voor een groot deel
aangeboren. Hoe je die helpt in stand te houden? Met het juiste
stalmanagement, een hoefsmid die zijn vak kent en de juiste voeding.

STALMANAGEMENT ZOALS HET HOORT
We beginnen met stalmanagement. Daarin zijn 3 zaken essentieel:
→ Genoeg beweging. Beweging stimuleert de werking van het
hoefmechanisme en zorgt voor een goede doorbloeding van de hoef.
→ Gezond gewicht. Te zware paarden belasten hun hoeven veel meer
dan paarden met een gezond gewicht.
→ Goede stalhygiëne. In een vuile stal ontstaat ammoniak omdat de
urine van je paard zich vermengt met het strooisel dat je gebruikt.
Ammoniak maakt de hoef zachter en dus minder sterk.

BEZOEK VAN DE HOEFSMID
Laat regelmatig een hoefsmid komen. Hij beslaat of bekapt de hoeven
zoals het hoort en voorkomt zo dat ze beginnen te splijten of te brokkelen.
Hij kan ook de natuurlijk zwakke plekken bijwerken om bijvoorbeeld de
stand lichtjes te verbeteren of extra steun te geven.

DIY
ZELF DE HOEVEN VAN JE PAARD VERZORGEN
Een hoef die te droog is? Die scheurt makkelijk. Een hoef die te
zacht is? Daarin kunnen bacteriën voor infecties zorgen. Voor
sterke, gezonde hoeven moet je de vochtbalans van de hoef op
het juiste niveau houden. Maak ze elke dag schoon. Zo voorkom
je kwaaltjes of merk je ze op zijn minst al vroeg op. Gebruik ook
kwalitatieve hoefolie om de hoeven van je paard te hydrateren.
Cavalor PodoGuard beschermt bovendien ook tegen bacteriën
en andere boosdoeners.

Cavalor
HOEVEN

EVENWICHTIGE VOEDING
Hoeven groeien traag: gemiddeld 1 centimeter per maand. Met evenwichtige
voeding en eventueel voedingssupplementen kun je de kwaliteit van de
hoefgroei sterk verbeteren. Zo zijn eiwitten, energie, vitamines, mineralen,
aminozuren, vetzuren en sporenelementen belangrijke voedingsstoffen voor
hoeven. Geef je voeder waarin dat allemaal in de juiste hoeveelheden zit?
Dan hoef je geen supplementen te geven. Als je paard ze niet of te weinig
krijgt, vul je zijn voeding het best met een supplement aan.

EIWITTEN EN AMINOZUREN
De belangrijkste voedingsstoffen: eiwitten. Een hoef bestaat voor
ongeveer 90% uit eiwitten, met keratine op nummer 1. In keratine zitten
aminozuren die een grote invloed hebben op de hoef. Zwavelhoudende
en essentiële aminozuren zoals cysteïne en methionine zorgen ervoor
dat de cellen in de hoefhoorn – de buitenkant van de hoef – zich flexibel
verbinden. Maar denk eraan: je paard maakt die zuren niet zelf aan en
moet ze dus via zijn voeding krijgen.

VITAMINES
Ook vitamines zijn belangrijk. Vooral vitamine H of biotine. Je paard
heeft minstens 25 miligram biotine per dag nodig om verschil in de
kwaliteit van zijn hoeven te zien. Hoeven vragen daarnaast ook om
andere vitamines. Vitamine A bijvoorbeeld ontwikkelt het hoornweefsel.
Vitamine E, D en K en verschillende B-vitamines ondersteunen het
metabolisme en de ontwikkeling van de hoef.

Tip
1 VOEDINGSSTOF HELPT NIET
Zorg dat de voeding van je paard uit de juiste hoeveelheid en
verhouding voedingsstoffen bestaat. Je concentreren op 1
voedingsstof? Dat zal de kwaliteit van de hoeven nooit verbeteren.
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MINERALEN
Nog een belangrijke voedingsstof: mineralen. Koper versterkt de
buitenste hoefwand, helpt de celmembranen van de hoefcellen
beschermen en het belangrijke eiwit keratine vormen. Ook zink
helpt keratine vormen en ondersteunt de opbouw en het herstel
van de cellen in de hoef en de hoefwand. Selenium beschermt dan
weer de celmembranen in de hoef. Geef selenium niet zomaar zelf: te
veel selenium veroorzaakt zelfs hoefproblemen. Een overdosering is
daarenboven gevaarlijk voor je paard.

VETZUREN
Dankzij vetzuren creëert je paard een barrière tegen bacteriën en
schimmels en beschermt het zijn hoefhoorn. Ze bevorderen ook de
veerkracht van zijn hoeven. Vetzuren zitten in oliën en vetten.

CAVALOR VOEDINGSSUPPLEMENTEN
In ons gamma vind je 2 voedingssupplementen voor hoeven:
→ Cavalor Hoof Aid: voor het behoud van gezonde hoeven
→ Cavalor Hoof Aid Special: voor een betere ontwikkeling en
kwaliteit van de hoeven

Cavalor®
GEWRICHTSAANDOENINGEN

HOOF AID

VOOR HET BEHOUDEN VAN GEZONDE HOEVEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Hoof Aid ondersteunt een gezonde hoefgroei en -kwaliteit.
Cavalor Hoof Aid is een nutritionele ondersteuning om een goede hoefkwaliteit te onderhouden en om de stevigheid van
de hoef te verbeteren. Naast goed beschikbare biotine werd ook vitamine A, vitamine D3 en zink toegevoegd. Dit is vooral
belangrijk voor een goede groei en samenstelling van de hoeven. Cavalor Hoof Aid bevat bovendien ook methionine, een
aminozuur dat een belangrijke rol speelt in de processen die gepaard gaan met de hoefontwikkeling.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Biotine – alles wat een hoef nodig heeft?
Biotine, ook wel vitamine H of vitamine B8 genaamd, is een essentiële wateroplosbare B-vitamine die vaak wordt gebruikt als
supplement voor paarden met een zwakke hoefkwaliteit. Hoewel er bij paarden slechts enkele onderzoeken uitgevoerd zijn die
de effectiviteit van biotine nagaan en de bevindingen vaak verdeeld zijn, zijn er in de praktijk een niet te onderschatten aantal
paarden waarbij de hoefkwaliteit zichtbaar verbeterd is na suppletie met biotine.
Biotine is van nature aanwezig in oa. gras en ook de Cavalor voeders zijn verrijkt met biotine ter bevordering van een gezonde
hoefgroei. Bovendien kunnen sommige bacteriën in de dikke darm biotine aanmaken. De exacte biotine-behoefte van een
paard is niet gekend maar een niet-gebalanceerde voeding kan tekorten veroorzaken. Praktijkervaring leert dat een minimale
dosis van 25-30 mg biotine per dag vereist is om werkelijk een effect te hebben.
Cavalor Hoof Aid combineert goed beschikbare biotine met een hoge dosis vitamine A en D3. Vitamine A draagt bij aan de
ontwikkeling van de hoefwand. Een tekort aan vitamine A wordt gelinkt aan kroonrandontsteking. Ook vitamine D3 speelt een
belangrijke rol in het metabolisme en de ontwikkeling van hoefweefsel.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van verschillende ingrediënten effectiever is dan biotine
alleen. Cavalor Hoof Aid bevat ook zink. Zink helpt bij de synthese van keratine, wat zorgt voor sterke, stevige hoeven. Ook
ondersteunt zink de opbouw en het herstel van weefselcellen in de hoef en hoefwandcellen. Cavalor Hoof Aid bevat ook
calciumcarbonaat. Calcium speelt een rol in de synthese van zwavelbruggen die ervoor zorgen dat de eiwitten in de hoefwand
aan elkaar gekoppeld worden. Methionine tenslotte is een essentieel, zwavelhoudend aminozuur dat de flexibiliteit van de hoef
ondersteunt.
Vitamine A
Vitamine D3

2 000 000 IE/kg
180 000 IE/kg

Biotine (vitamine H)
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1 500 mg/kg

Zinksulfaat monohydraat
Methionine
Calcium

9,9 %
2,9 %

1 015 mg/kg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg dagelijks 30 g Cavalor Hoof Aid toe aan het voer. 1 maatlepel = 15 g.
Maximum 100 g per paard per dag.
De hoefwand groeit vanaf de kroonrand. Door de trage groei van de
hoefwand kost het al snel 2 maand alvorens de nieuwe hoef zichtbaar is en
het resultaat goed waarneembaar is. We raden aan om Cavalor Hoof Aid
minstens 3-6 maand te gebruiken. Cavalor Hoof Aid wordt vooral aangeraden
voor paarden die te kampen hebben met milde problemen aan de hoef of
een verminderde hoefkwaliteit. Voor paarden met een slechte kwaliteit van
hoeven, raden we eerder Cavalor Hoof Aid Special aan.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Pot na gebruik goed sluiten. Bewaar op een droge plaats en gematigde temperatuur. Gebruik tot 2 jaar na
productiedatum.

#/OVERDOOS
6

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Hoof Aid 800 g - 1,76 lb
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HOOF AID SPECIAL

VOOR VERBETERDE HOEFONTWIKKELING EN KWALITEIT

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Hoof Aid Special stimuleert een optimale ontwikkeling van de hoef en bevordert de hoefkwaliteit.
Cavalor Hoof Aid Special is een ultra complete en geconcentreerde mix van alle nutriënten die bijdragen tot een optimale
ontwikkeling en kwaliteit van de hoef. Het bevat niet alleen biotine, maar ook gisten, sulfaatverbindingen, aminozuren,
vetzuren, … Deze combinatie van ingrediënten is van groot belang om een opmerkelijke impact te hebben op de hoef en
noodzakelijk als je daadwerkelijk probleemhoeven wil aanpakken en weer gezond wil krijgen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Biotine is zonder twijfel het meest gekende ingrediënt dat gebruikt wordt om hoefproblemen te herstellen. Hoewel er bij
paarden slechts enkele onderzoeken uitgevoerd zijn die de effectiviteit van biotine nagaan en de bevindingen vaak verdeeld
zijn, zijn er in de praktijk een niet te onderschatten aantal paarden waarbij de hoefkwaliteit zichtbaar verbeterd is na suppletie
met biotine.
Biotine is van nature aanwezig in o.a. gras en ook de Cavalor voeders zijn verrijkt met biotine ter bevordering van een gezonde
hoefgroei. Bovendien kunnen sommige bacteriën in de dikke darm biotine aanmaken. De exacte biotine-behoefte van een
paard is niet gekend maar probleemhoeven zijn zeker gebaat met een hogere dosis biotine. Let wel: een minimale dosis van 2530 mg biotine per dag is vereist voor een zichtbaar effect. Daarom bevat Cavalor Hoof Aid Special een relatief hoge dagelijkse
dosis biotine.
Naast biotine bevat Cavalor Hoof Aid Special nog tal van andere ingrediënten die een bewezen effect hebben op de kwaliteit
en ontwikkeling van de hoef. Om de stabiliteit van Cavalor Hoof Aid Special te garanderen werden de vitamines in het product
gescheiden van de sporenelementen. Op die manier krijgen de sporenelementen en de vitamines geen kans om met elkaar in
reactie te treden en kunnen ze optimaal functioneren.
De groene korrels bevatten vitamines en mineralen, waaronder MSM, B-vitamines, vitamine C en choline chloride, wat een
belangrijk aantal lichaamsfuncties beïnvloedt.
De beige korrels bevatten o.a. de sporenelementen koper en zink die in een goed opneembare vorm zijn toegevoegd. Verder
bevat Cavalor Hoof Aid Special ook de essentiële aminozuren lysine en het zwavelhoudend methionine dat de flexibiliteit van
de hoef ondersteunt.
Naast deze ingrediënten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de hoef bevat Cavalor Hoof Aid Special ook
levende gisten. Zij ondersteunen de vertering en zorgen ervoor dat de voeding zo goed mogelijk opgenomen wordt wat een
gunstig effect heeft op de algehele conditie en vitaliteit van het paard.
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Vitamine B1

324 mg/kg

Vitamine B2

480 mg/kg

Kopersulfaat pentahydraat
Dikoperchloride hydroxide

Calcium D-panthothenaat (Vit D3)
Vitamine B6

100 mg/kg

Vitamine B12

10 mg/kg

Vitamine C

1000 mg/kg

Biotine (vitamine H)
Choline chloride

154 mg/kg
825 mg/kg

Zinkchloridehydroxidemonohydraat
L-lysine
1 500 mg/kg

375 mg/kg
2750 mg/kg

0,12 %

Brewers yeast
MSM
Calcium

410 mg/kg

7,44 %

DL-methionine

22 500 mg/kg

Vitamine PP – B3 (niacine)

Zinksulfaat monohydraat

311 mg/kg

3,12 %

0,75 %
2,91 %

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg dagelijks 50 g Cavalor Hoof Aid Special toe aan het voer van uw
pony. Voor paarden is de dagelijkse dosis 150 g. 1 maatbeker = 100 g.
Maximum 420 g per paard per dag.
Wanneer de hoeven er terug gezond uitzien, kan de dagelijkse dosis
gehalveerd worden om de ontwikkeling van een gezonde hoef te
blijven ondersteunen.
De hoefwand groeit vanaf de kroonrand. Door de trage groei van de
hoefwand kost het al snel 2 maand alvorens de nieuwe hoef zichtbaar is
en het resultaat goed waarneembaar is. We raden aan om
Cavalor Hoof Aid Special minstens 3 maand te gebruiken.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Verpakking na gebruik goed sluiten. Bewaar op een droge plaats en gematigde temperatuur. Gebruik tot 2 jaar na
productiedatum.

#/OMDOOS

EANCODE

VERPAKKING

-

Cavalor Hoof Aid Special 5 kg - 11.02 lbs

-

Cavalor Hoof Aid Special 20 kg - 44.08 lbs

# DAGEN
33 - 100
133 - 400

“GUN JE PAARD EEN MAXIMUM AAN
ZUURSTOF OM HET WELZIJN EN DE
PRESTATIES TE ONDERSTEUNEN.”
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INHALE.
EXHALE.
REPEAT.
ADEMHALING
& LUCHTWEGEN

DE BELANGRIJKSTE LIMIET VAN JE
SPORTPAARD: ZIJN ADEMHALING
GUN JE PAARD EEN MAXIMUM AAN
ZUURSTOF OM HET WELZIJN EN DE
PRESTATIES TE ONDERSTEUNEN
De manier waarop sportpaarden zich in de loop der eeuwen
hebben ontwikkeld, is een echt wonder. Ze zijn in staat om lange
afstanden af te leggen en echte topsnelheden te halen. Met hun
enorm krachtige spieren passen ze zich opmerkelijk snel aan een
training aan. Hun buitengewoon grote hart levert de brandstof
die de spieren broodnodig hebben. Waar bij de mens het
hart de grootste beperking vormt, is er bij paarden echter iets
anders dat hen belemmert: tijdens zware prestaties zorgt een
fysiek beperkt respiratoir stelsel voor een gebrek aan zuurstof.
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TRAGE EN INEFFICIËNTE ADEMHALING
Vanwaar dat zuurstoftekort (hypoxemie) tijdens intense prestaties?
Het ademhalingsstelsel van sportpaarden kan het bloed dat naar de
spieren gaat niet genoeg zuurstof geven. Verrassend, want hun longoppervlakte is zo groot als 10 tennisvelden – bij de gemiddelde mens is
dat maar 1/3de van een tennisveld – en ze kunnen 1800 liter lucht per
minuut inademen. Helaas hebben sportpaarden 2 grote fysieke beperkingen:

1

Paarden ademen alleen door hun neus. Bovendien hebben ze een
smalle larynx (strottenhoofd) waardoor ze relatief veel weerstand
ondervinden om lucht in te ademen.

2

Paarden hebben een lange hals, wat maakt dat er een belangrijke
afstand moet overbrugd worden. Hierdoor kunnen ze moeilijk snel inen uitademen.
Daardoor loopt de zuurstofvernieuwing in hun longen niet snel en
efficiënt genoeg. Zelfs het fitste topsportpaard kampt met te weinig
zuurstof na enkele minuten intense inspanning. Het is dus essentieel
om het ademhalingsstelsel van je paard zo gezond mogelijk te houden.

Cavalor
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ADEMHALINGSPROBLEMEN:
REDEN VAN VROEGTIJDIG PENSIOEN
Sportpaarden worden vaak op rust gezet zonder dat we weten waarom ze
niet goed meer presteren. Bij ademhalingsproblemen kan het zijn dat ze
geen duidelijke symptomen vertonen zoals hoesten, snotteren of zwaar
ademen. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek aan dat maar liefst
88% van de sportpaarden die minder presteren ontstoken luchtwegen
heeft1. Laat een slecht presterend paard daarom door een dierenarts
onderzoeken op afwijkingen van het ademhalingssysteem.

STALLEN EN BOXEN:
BRONNEN VAN LUCHTWEGINFECTIES
Ziektes van de luchtwegen zoals longbloedingen en astma komen veel
voor bij paarden. De reden? Een paard is gemaakt om buiten te leven.
Door het op stal of in een box te zetten, stel je het bloot aan heel grote
hoeveelheden stofdeeltjes. Het is wetenschappelijk bewezen dat een
paard op stal een hoger risico loopt op ontsteking en andere ziektes van de
luchtwegen. In die deeltjes zitten stoffen die zich de koning te rijk voelen in
warme en vochtige omgevingen. Bijvoorbeeld schimmels, bacteriën en mijten.

TWEEDE BOOSDOENER: SLECHTE VENTILATIE
Ook slechte ventilatie in de stal kan de luchtkwaliteit verslechteren en de
hoeveelheid ammoniak, ziektekiemen en andere stoffen doen toenemen. Al
die micro-organismen dagen het immuunsysteem van je paard voortdurend
uit en leiden tot ontstekingen, infecties en allergieën. En net omdat je paard
niet efficiënt ademhaalt, is zelfs een kleine luchtweginfectie genoeg om zijn
prestaties en snelle herstel van zware inspanningen naar beneden te halen.
Fungi in respiratory samples of horses with inflammatory airway disease J. Dauvillier, F. ter
Woort, E. van Erck-Westergren Journal of Veterinary Internal Medicine, Volume 33, Issue 2.

1
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OPLOSSING 1: VENTILEREN, VENTILEREN, VENTILEREN
De eerste regel om het ademhalingsstelsel van je paard gezond te houden:
ventileer je stal goed. Minstens 4 keer per uur. Zo neutraliseer je de warmte
en het vocht dat je paard produceert. Hangen er veel spinnenwebben in
de stal of ruikt het er niet fris? Dan moet je de ventilatie herbekijken. Zorg
ook in de winter voor verse buitenlucht via openingen in de muren en het
plafond. Door deuren en ramen dicht te houden, geef je condensvorming
vrij spel en vormen er zich gemakkelijk schimmels.

OPLOSSING 2: GEZOND HOOI EN STRO
De tweede regel: zorg voor gezond hooi en stro. Afhankelijk van de
weersomstandigheden tijdens de oogst en de manier waarop ze gedroogd
en opgeslagen zijn, kunnen ze een bron van ziekteverwekkende microorganismen zijn. Overweeg daarom om je ruwvoer te laten analyseren
en zorg voor een droge opslagruimte. Zo ga je de groei van die
ziekteverwekkers tegen. Je hooi stomen is dé manier om ze te elimineren.
Je hooi weken? Dat is geen goed idee: het bevordert de groei van bacteriën
en schimmels. Leg liever houtkrullen als bedding in je stal i.p.v. stro. Ze zijn
hygiënischer en kunnen worden gebruikt om de luchtwegen van je paard
gezond te houden.

Tip
SCHOONMAAKTIP VOOR JE STAL
Als je het gangpad schoon gaat vegen, maak het dan eerst
nat of zet je paarden buiten. Zo voorkom je dat ze al die
rondvliegende stoffen inademen. Veeg het vuil en het stof
ook altijd naar buiten en niet in de stal.
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ZUURSTOF IN JE TRAILER OF VRACHTWAGEN
Ook op weg naar een wedstrijd zijn stofvrij ruwvoer en passende ventilatie
in je trailer of vrachtwagen de sleutels tot een gezonde ademhaling van
je paard. Zeker doen, want een reis van verschillende uren onderdrukt het
immuunsysteem van je paard en verhoogt het risico op infecties.

BESCHERMING TIJDENS WEDSTRIJDEN
Hoe bescherm je je paard tijdens een wedstrijd? Zorg dat je het ruim voor
de wedstrijd vaccineert. Zo bescherm je het tegen schadelijke en slopende
virusziekten en verminder je het risico dat een eventuele ziekte zich verspreidt.
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LUCHTWEGINFECTIE?
PAS OP MET CORTICOSTEROÏDEN
Loopt je paard toch een luchtwegaandoening op? Vraag je dierenarts
naar een geschikte behandeling met geneesmiddelen en laat het
rustig herstellen. Let op met corticosteroïden. Het zijn krachtige
ontstekingsremmers die de ontsteking onder controle houden. Maar
langdurig gebruik vermindert de immuniteit van je paard en verhoogt
het risico op laminitis (hoefbevangenheid). Voor sportpaarden is het
geen standaardgeneesmiddel. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden worden
corticosteroïden als doping beschouwd.

PROBLEMEN VOORKOMEN MET
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Bij ademhalingsproblemen moet je de stal én je paard aanpakken.
Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen naast een medische
behandeling ook voedingssupplementen een oplossing zijn om de
luchtwegen van je paard gezond te krijgen en te houden. Sommige
supplementen ondersteunen het immuunsysteem of verminderen
ontstekingen.

Cavalor
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3 SUPPLEMENTEN VOOR EEN GEZOND
RESPIRATOIR STELSEL
De kruiden en extracten in de producten van ons supplementengamma
Respiratory System & Airways hebben een wetenschappelijk bewezen
werking. Onze 3 supplementen werken elk op een andere manier. We
bevelen ze aan in verschillende omstandigheden:
→ Cavalor Bronchix Liq: voor een vrije ademhaling
→ Cavalor Bronchix Pure: voor een intense ondersteuning van de
ademhaling
→ Cavalor Bronchix Pulmo: voor ondersteuning van de longen en
verhoogde elasticiteit tijdens de training

CAVALOR BRONCHIX PULMO:
WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN WERKING
Het effect van Cavalor Bronchix Pulmo bij paarden die door
zware inspanningen een longbloeding (EIPH) krijgen, werd
wetenschappelijk aangetoond. “Een klinische test onder
mijn supervisie toonde aan dat Cavalor Bronchix Pulmo
een veelbelovend supplement is om bij actieve renpaarden
ontstekingen van de luchtwegen te verminderen en EIPH te
voorkomen.”
DR. EMMANUELLE VAN ERCK-WESTERGREN

Doctor in dierengeneeskunde, PhD, ECEIM diplomaat, gespecialiseerd in
inwendige geneeskunde bij paarden.
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BRONCHIX LIQ
VOOR EEN VRIJE ADEMHALING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Bronchix Liq biedt een oplossing om de luchtwegen snel vrij te maken. Het heeft een verzachtende invloed
in geval van irritatie van de bovenste luchtwegen.
Cavalor Bronchix Liq is een preparaat ter ondersteuning van de luchtwegen bij paarden. De siroop biedt snelle hulp
bij ademhalingsproblemen in de bovenste luchtwegen, specifiek bij een kriebel in de keel of slijm door irritatie. Een
prikkelende kriebel in de keel is vaak van tijdelijke aard, maar is toch vervelend en hinderlijk voor het paard. Cavalor
Bronchix Liq bevat een mengeling van plantenextracten die het makkelijker maken om te ademen en de luchtwegen
ondersteunt en verzacht.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Kriebel in de keel door irritatie kan vele oorzaken hebben: geïnhaleerde stofdeeltjes, allergieën, verandering van
weer, of hyperactiviteit. Sommige irritaties verdwijnen tijdelijk om daarna ‘heftiger’ terug te keren. Vaak wordt slijm
geproduceerd om vreemde deeltjes op te vangen en uit de luchtwegen te verwijderen. Hoesten is een natuurlijke
reflex, maar met Cavalor Bronchix Liq kan het efficiënter gemaakt worden en minder lastig voor het paard, aangezien
de irriterende stof die de hoest veroorzaakt sneller zal verwijderd worden.
Ook paarden die last hebben van slijm zullen snel geholpen zijn met enkele dagen Cavalor Bronchix Liq in combinatie
met veel stappen. Het slijm komt makkelijker los en kan makkelijker opgehoest worden.

Cavalor Bronchix Liq werd samengesteld uit aromatische plantenextracten (oa. Pinus
sylvestris, Eucalyptus, oregano en rozemarijn) die gekend zijn voor hun slijmoplossende en
verzachtende eigenschappen. De samenstelling zorgt voor een snel resultaat. Hierdoor is
het voor het paard niet alleen gemakkelijker om te ademen, maar het heeft ook een heilzaam
effect op het hele bronchiale systeem.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Sprenkel twee keer per dag 25 ml over het voer en dit gedurende minstens 5 dagen.
Maximumhoeveelheid per dier per dag = 100 ml.
Cavalor Bronchix Liq mag gebruikt worden tijdens wedstrijden. Wel dient de voorgeschreven dagelijkse dosis
gerespecteerd te worden.
Tip: Indien je paard telkens hoest tijdens het begin van de training of nood heeft aan wat extra ondersteuning
kan Cavalor Bronchix Liq ook net voor het rijden rechtstreeks in de mond gegeven worden.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Zorg ervoor dat de fles na gebruik goed gesloten
is. Droog en koel bewaren. Gebruik tot 2 jaar na
productiedatum.

#/OVERDOOS
12

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Bronchix Liq
1L
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BRONCHIX PURE
VOOR EEN INTENSE ONDERSTEUNING VAN DE
ADEMHALING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Bronchix Pure ondersteunt de luchtwegen en zuivert grondig. Het heeft een verzachtende werking en
verhoogt de natuurlijke weerstand voor een resultaat op lange termijn.
Irritaties van de bronchiën en longproblemen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren. Deze
problemen kunnen een zeer negatieve invloed hebben op de conditie en de vitaliteit van het paard. Het is zeer
belangrijk om deze problemen grondig op te lossen om sluimerende luchtwegproblemen te voorkomen.
Cavalor Bronchix Pure verzacht en maakt de luchtwegen vrij. Bovendien zuivert het ook de dieper gelegen longen
grondig en vergroot het de natuurlijke weerstand. Het is een 100 % natuurlijke formule, die vooral gebaseerd is op
kruiden die bekend staan voor hun weldadige werking op de longen, luchtwegen en immuunsysteem.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Irritatie van de luchtwegen en longproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: stoffige omgeving,
verkoudheid, bacteriële en/of virale infectie, astma, …
De natuurlijke respons van het lichaam is om slijm te produceren en/of te hoesten om zo snel mogelijk van de irritatie
af te geraken. Op korte termijn is dit hinderend en lastig maar indien luchtwegproblemen niet met voldoende
aandacht verzorgd worden kunnen ze chronisch worden en een zeer nefaste invloed hebben op de conditie en fitheid
van het paard.
Cavalor Bronchix Pure is een complexe mengeling van kruiden en plantenextracten die
long- en luchtwegproblemen op een grondige wijze benadert.
Kruiden zoals Petroselinum sativum en Foeniculum vulgare maken vastzittend slijm los en
maken de luchtwegen vrij waardoor het paard makkelijker kan ademen. Glychirrhiza glabra
is bekend voor zijn ontstekingsremmende eigenschappen en geeft het immuunsysteem
een boost terwijl Urtica dioica de allergische reactie in geval van irritatie vermindert.
Het verminderen van irritatie, zuiveren van zowel de oppervlakkige als diepere luchtwegen
en versterken van het natuurlijk afweermechanisme resulteert in een sneller en beter herstel.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Geef gedurende 40 dagen 50 g per dag. 1 maatschepje is 10 g.
Maximumhoeveelheid per paard per dag = 120 g.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog en koel bewaren.
Gebruik tot 2 jaar na productiedatum.

#/OVERDOOS
4

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Bronchix Pure
1 kg – 2.2 lbs
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BRONCHIX PULMO

VOOR ONDERSTEUNING VAN DE LONGEN EN
VERHOOGDE ELASTICITEIT TIJDENS INSPANNING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Bronchix Pulmo opent de luchtwegen en ondersteunt de elasticiteit en weerstand van de long-capillairen
tijdens een intensieve training of wedstrijd.
Een vaak voorkomende oorzaak waarom sportpaarden soms net niet kunnen tonen wat ze in hun mars hebben, kan het
niet goed functioneren van het ademhalingsstelsel zijn. Zuurstof en een efficiënt transport ervan is namelijk cruciaal
voor topprestaties. Cavalor Bronchix Pulmo is ontwikkeld voor de optimale ondersteuning van longen en luchtwegen.
Het verbetert de elasticiteit en weerstand van de bloedvaten en bevordert de ademhaling. Een klinische test bij actieve
renpaarden heeft deze werking ook effectief aangetoond.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bij intense inspanningen wordt het ademhalingsstelsel op de proef gesteld en is de nood aan zuurstof
zeer hoog. Door de verhoogde druk van de bloedstroom langs de longen, kunnen de longblaasjes onder
spanning komen te staan. Cavalor Bronchix Pulmo bevat een gebalanceerde mix van essentiële oliën
die een synergetisch weldadig effect hebben op de luchtwegen en de elasticiteit van de longblaasjes
ondersteunen.
De natuurlijke ingrediënten zoals Allium sativum en Cupressus in Cavalor Bronchix Pulmo versterken
de wand van de bloedvaatjes en verlagen de bloeddruk waardoor de weerstand en elasticiteit van de
longblaasjes ondersteund wordt.
Citrus aurantiifolia, Eucalyptus globulus Labil, Cupressus en Glycyrrhiza glabra maken de luchtwegen
vrij van slijm, ondersteunen de ademhaling en neutraliseren vrije radicalen. Een efficiënt zuurstofgebruik
is dan ook essentieel voor het leveren van topprestaties.
Bewezen effect tijdens klinische studie°
De werking van Cavalor Bronchix Pulmo werd wetenschappelijk aangetoond in een studie ism Dr Emmanuelle Van ErckWestergren (Equine Sports Medicine Practice) waarbij zestien actieve renpaarden van dezelfde stal werden gesupplementeerd
met Cavalor Bronchix Pulmo.
Omdat stalmanagement, voeding en training een belangrijke invloed hebben op het
ademhalingssysteem, bleef dit ongewijzigd tijdens de proef.
Na de training werd voor en na de supplementatie met
Cavalor Bronchix Pulmo een endoscopie en longspoeling uitgevoerd en er werd
gekeken naar parameters die wijzen op ontsteking en bloed in de longen.
Vijftien paarden werden gediagnostiseerd met longbloeden (EIHP). Na de
behandeling met Cavalor Bronchix Pulmo bloedde geen van de zestien paarden.
Conclusie van de studie °
Dr. Van Erck-Westergren kon concluderen dat na dagelijks gebruik van
Cavalor Bronchix Pulmo gedurende 25 dagen het voorkomen en de ernst van EIHP opmerkelijk vermindert. De
resultaten toonden ook aan dat het product een ontstekingsremmend effect heeft en de tekenen van ontsteking in de
luchtwegen vermindert.
Bovendien merkte de trainer ook opvallend een verbeterd uithoudingsvermogen bij zijn paarden, hoewel de prestaties
voor Cavalor Bronchix Pulmo ondermaats waren.
° De uitgebreide resultaten van de studie kunnen steeds opgevraagd worden.
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ADEMHALING
EN LUCHTWEGEN

Citrus aurantiifolia
Allium sativum

10.000 mg/kg

Cupressus L.

5.000 mg/kg

0,5%

Eucalyptus globulus Labil

10.000 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Om het ademhalingsstelsel zo goed mogelijk voor te bereiden op hevige inspanningen, raden
we aan om minstens 16 dagen ervoor met Cavalor Bronchix Pulmo te starten. Als het risico
minder groot is volstaat 6 dagen.
Hierbij geef je 20 g (1/3 spuit) per dag gedurende minstens 15 (of 5) dagen. De dag voor de
intensieve inspanning en de ochtend van (of avond voor) wordt 30 g (1/2 spuit) gegeven.
Zo zijn er in de voorbereiding naar de race, wedstrijd of hevige training 6 spuiten nodig en
amper 3 spuiten als het risico minder groot is.
De maximumhoeveelheid per paard per dag is 60 g (1 spuit).
Tip: Cavalor Bronchix Pulmo bestaat ook als vloeibaar product. De
samenstelling is identiek. Ideaal voor langdurig gebruik. 20 ml per dag voor minstens 6 opeenvolgende dagen
(onderhoudsdosis) of 15 opeenvolgende dagen (in geval van zware belasting), 30 ml de dag voor zware
belasting, 30 ml de dag van de zware belasting ( of de avond ervoor). Maximum 60 ml per dag.

Stap 1: Open de dop

Stap 2: Knip het middelste deel van
de plug zodat er een opening is
voor de spuit

Stap 3: Trek met de spuit de
gewenste hoeveelheid op

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren.
Tot 2 jaar na productie houdbaar.

#/OVERDOOS

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

4

Cavalor Bronchix Pulmo
6 x 60 g

6

6

Cavalor Bronchix Pulmo
60 g

2-3

6

Cavalor Bonchix Pulmo Liq
1L

33

“EEN GEZOND MAAGDARMSTELSEL BEGINT MET
EEN GEBALANCEERD EN VEZELRIJK RANTSOEN.”
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HET VERTERINGSSTELSEL VAN
HET PAARD: EEN COMPLEX MAAR
HARMONIEUS GEHEEL.
EEN GEZOND MAAGDARMSTELSEL BEGINT
MET EEN GEBALANCEERD EN VEZELRIJK
RANTSOEN.
Het verteringsstelsel van het paard is een fragiel systeem.
De oorzaak van die gevoeligheid kunnen we voor een groot stuk
terugvinden in de natuurlijke eigenschappen van het paard
en in het feit dat deze amper mee evolueerden sinds de domesticatie.

VAN STEPPE…
Paarden zijn van nature echte kuddedieren die leven in
steppeachtige gebieden. Het zijn gewoontedieren die altijd in staat
moeten zijn om te vluchten. Bovendien zijn paarden planteneters die
veel bewegen. Paarden waren oorspronkelijk bijna dag en nacht bezig
met grazen. In totaal waren ze wel 16 uur per dag bezig met het
kauwen van voedingsarme grassen en kruiden. Op die manier kregen
ze constant kleine hoeveelheden vezelrijk materiaal binnen. Zo rijk als het
gras was aan vezel, zo arm was het aan suiker en eiwit. Het kruiden- en
grassenpallet die ze ter beschikking hadden was zo gevarieerd dat ze uit
de planten ook heel wat verschillende vitamines en mineralen konden
halen. Het natuurlijke dieet van paarden was dus rijk aan vezel
en bevatte heel wat vitamines en mineralen. De hoeveelheid suiker en
eiwit daarentegen was laag en de hoeveelheid zetmeel nog lager.
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... NAAR DE STAL
Met de domesticatie van het paard veranderde dit leven totaal.
Paarden werden voor de ploeg gespannen, moesten een koets trekken
of werden bereden. De paarden moesten vaak hard werken en haalden
niet meer genoeg energie uit gras alleen. Het voederen van granen
zorgde voor extra energie. Gaandeweg evolueerde het paard van een
wild dier naar een trouwe bondgenoot. Meer en meer werden paarden
gebruikt voor het plezier en sport en ontwikkelden ze zich tot het
moderne paard van nu.
Paarden vinden hun weg nu in verschillende takken van de
paardensport. Springen, dressuur, eventing, race, voltige, endurance, …
de mogelijkheden zijn divers. Ook tussen de rassen is er een
groot verschil.
Een dag in het leven van deze paarden ziet er totaal anders uit dan een
dag in het leven van wilde paarden. Ze hebben veel minder toegang
tot weidegang, worden vaak individueel gehuisvest en worden enkele
malen per week bereden. Vele paardeneigenaren doen uit liefde voor
hun viervoeter er alles aan om hen het leven zo aangenaam mogelijk te
maken. Toch brengt het moderne leven op stal veel uitdagingen met zich
mee.
Wat het paard namelijk te eten krijgt, is sinds de domesticatie ook sterk
veranderd. Ruwvoeders zijn energie- en eiwitrijker geworden.
Bovendien bevatten weides een veel beperkter kruidenpallet waardoor
de vitamine- en mineralengehaltes veel lager liggen. (Sport)paarden
komen - afhankelijk van het seizoen - slechts enkele uren op de wei
en krijgen 2 of 3 keer per dag krachtvoer. Hoewel het leven van
gedomesticeerde paarden en paarden in vrijheid er totaal anders uitziet,
is hun verteringsstelsel identiek. De grote verschillen in het dieet van
toen en het dieet van nu kunnen op verschillende plaatsen in het
verteringsstel problemen met zich meebrengen. Om deze problemen
te voorkomen is een goede kennis van de anatomie en hoe de vertering
werkt zinvol.
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HET VERTERINGSSTELSEL: EEN HARMONIEUS STELSEL.
DE MOND, GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN
De vertering begint in de mond. Hier wordt het voeder kleiner gemalen en komt speeksel
vrij. Dat speeksel helpt niet alleen om de voedingsstoffen in de maag beter te verteren,
maar ook om de zuurtegraad in de maag te neutraliseren. Wanneer paarden niet goed
kunnen kauwen, resulteert dit in onverteerde stukjes voedsel in de mest. De kans dat
paarden vermageren is dan ook groot in dit geval. Een goede verzorging van het gebit is
belangrijk. Laat daarom jaarlijks de tanden van je paard controleren.

DE MAAG, KLEIN MAAR FIJN
Met een inhoud van 8-15 L is de maag van het paard eerder klein. Het beslaat ook maar 8
% van het totale verteringsstelsel. Dat is niet vreemd, als je weet dat het paard van nature
constant kleine beetjes eet. Hierdoor verblijft het voeder slechts een korte tijd in de
maag en is er een constante stroom naar de darmen. De maag bestaat uit twee delen.
Bovenaan – het niet-kliergedeelte - zitten bacteriën die suiker en zetmeel onder andere
in melkzuur omzetten. Onderaan de maag zitten klieren die maagsappen en enzymen
afscheiden. Die zorgen voor het begin van de vertering van eiwitten en vetten. Reeds na
20 minuten verlaat het voedsel de maag.

Weetje
WIST JE DAT EEN PAARD
NIET KAN OVERGEVEN?
Een paard kan niet overgeven. Dit komt door de sterke sluitspier tussen
de slokdarm en de maag. In het wild was dit een groot voordeel.
Het zorgde er namelijk voor dat ze zelfs met een volle maag
probleemloos konden vluchten. Nu kan dit eerder een nadeel zijn.
Wanneer een paard per ongeluk te veel eet of beschimmeld voedsel
eet, kunnen er problemen ontstaan.
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DE DUNNE DARM,
WAAR ENZYMEN VOOR VERTERING ZORGEN
Na de maag volgt de dunne darm, deze is wel meer dan 20 m lang. Hier worden
heel wat voedingsstoffen afgebroken, zodat ze via de darmwand in het bloed
terecht kunnen komen. Het afbreken van die grote moleculen tot kleine stukjes
gebeurt enzymatisch.
Elke voedingsstof heeft zo zijn eigen enzym. Lipase bijvoorbeeld zorgt voor de
afbraak van vet, peptidase voor de afbraak van eiwitten, enzovoort. Het enzym
amylase is verantwoordelijk voor de afbraak van zetmeel.
De vertering in de dunne darm gaat relatief snel. Zo is reeds 2 uur na de opname
van granen een glucosepiek merkbaar in het bloed. Dit zorgt voor meer vrije
energie. Na 2-6u heeft het voedsel de dunne darm verlaten.

DE BLINDE DARM EN DIKKE DARM, HET FERMENTATIEVAT
Op het eind van het verteringsstelsel vinden we de dikke darm. De blinde darm
is een onderdeel van de dikke darm. Dit is een echt fermentatievat waar tal van
biochemische processen plaats vinden. De dikke darm is de vaste verblijfplaats
van een heel belangrijke populatie van bacteriën, schimmels en microorganismen, namelijk de microflora.
Deze microflora zet vezels om in gassen en vluchtige vetzuren, een belangrijke
energiebron voor het paard. Naast vezels kunnen ook kleine hoeveelheden eiwit
en vet verteerd worden en zorgt de microflora voor de productie van B-vitamines.
Er worden niet alleen voedingsstoffen geabsorbeerd. Ook water en elektrolyten
worden in de dikke darm opgenomen.
In de dikke darm blijven voedselresten wel tot 35 uur aanwezig.
In de endeldarm wordt ook nog water opgenomen en de mestballen verder
gevormd om ze daarna uit te scheiden. De hoeveelheid water die in de dikke
darm opgenomen wordt bepaalt de consistentie van de mest.
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FEED AS YOU NEED: EEN GEBALANCEERD
EN VEZELRIJK RANTSOEN ALS BASIS VAN EEN
GOEDE VERTERING
EERST EN VOORAL VEZELS
Een paard is een echte herbivoor. Het verteringsstelsel is daar dan ook van het
begin tot het eind op ontworpen. Zet voldoende ruwvoer op het menu.
Via het droge stofpercentage kan dan de benodigde hoeveelheid ruwvoer
berekend worden. Dit kan zijn onder de vorm van weidegang, hooi, voordroog,
bietenpulp, … Hoe vezelrijker het voer, hoe langer het paard moet kauwen,
hoe meer speeksel geproduceerd wordt. En dat is gezond. Ook de microorganismen in de darm hebben ruwvoer nodig. Om een gezonde microflora in
stand te houden, is voldoende vezel essentieel.

EEN GOEDE VUISTREGEL:
In de praktijk (relatief droog ruwvoer) komt dit ruwweg overeen met
minstens 1,5 % van het lichaamsgewicht aan ruwvoer.
Voorbeeld:
Een paard van 600 kg moet per dag minstens 7,5 kg droge stof uit
ruwvoer opnemen.
Hooi heeft een gemiddeld droge stofgehalte van 83 %.
Voordroog heeft een gemiddeld droge stofgehalte van 70 %.
kg hooi per dag=

Kg DS per dag
=
kg DS
kg hooi

kg voordroog per dag=

0,83

Kg DS per dag
kg DS
kg hooi

7,5

=

= 9 kg hooi minimaal

7,5

0,70

= 10,7 kg voordroog minimaal

Eerst vezels mag je gerust letterlijk nemen. Geef eerst ruwvoer alvorens
je krachtvoer geeft. Dit zorgt voor veel speekselproductie en brengt het
verteringsstelsel op gang.
Het krachtvoer wordt hierdoor ook beter verteerd.
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VEILIGE EN GOED BESCHIKBARE ZETMEELBRONNEN:
Zetmeel is een vorm van suiker en wordt verteerd in de dunne darm.
Aangezien het paard van nature niet veel zetmeel (granen) binnenkreeg,
is de verteringscapaciteit hiervan beperkt.
Wanneer een maaltijd te veel suiker en zetmeel bevat, komt een deel hiervan
onverteerd in de dikke darm terecht. Dit verstoort het microbiële evenwicht en
veroorzaakt een verschuiving van de pH. De suikers worden door deze bacteriën
afgebroken waardoor gas ontstaat.
Zorg daarom voor veilige zetmeelbronnen zoals gepofte granen.
Door granen te poffen, wordt het contactoppervlak voor amylase groter. Hierdoor
kan zetmeel beter verteerd worden in de dunne darm en vergroot de opname van
koolhydraten. Nog een reden temeer om je paard enkel behandelde granen voor
te schotelen. Jij eet toch ook liever popcorn dan rauwe maïskorrels?
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Cavalor past bij de verwerking van de granen het Presco (Pressure Cooking)
proces toe. Door toevoeging van druk en stoom worden de granen op korte tijd
zeer efficiënt behandeld. Dit heeft verschillende voordelen:
• Betere beschikbaarheid van zetmeel in de dunne darm
• Betere opneembaarheid van koolhydraten
• Geen afbraak van eiwitten
• Hogere viscositeit voor een tragere maaglediging

Blood sugar level (glucose content)

• Vermindering van anti-nutritionele factoren

6

5,5

5
Presco maize
Maize flakes
micronised flakes
steamed maize

4,5
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Hou naast de vorm ook de hoeveelheid suiker en zetmeel per
maaltijd in de gaten. Afhankelijk van de hoeveelheid energie die
de paarden nodig hebben gelden andere richtlijnen.
• Voor gezonde sportpaarden is 1-2 g suiker + zetmeel per kg
lichaamsgewicht per maaltijd toegelaten, wat neer komt op
600 – 1200 g per maaltijd voor een paard van 600 kg.
• Voor paarden met metabole aandoeningen wordt best
minder dan 1 g suiker + zetmeel per kg lichaamsgewicht
per maaltijd aangeboden. Voor een paard van 600 kg liever
minder dan 600 g suiker + zetmeel per maaltijd dus.

136

Cavalor
VERTERING

Laten we het even praktisch maken. Krachtvoer bevat belangrijke hoeveelheden
suiker en zetmeel. Vaak worden ze op het label apart afgebeeld. Zorg dus zeker
dat je deze optelt wanneer je wil bekijken hoeveel je mag geven per maaltijd.
Cavalor Perfomix bevat 36 % suiker en zetmeel. Stel dat je dagelijks 3,5 kg
krachtvoer geeft, dan bevat dit 1260 g suiker en zetmeel. Voor sportpaarden
vormt dit geen probleem wanneer het over 2 of meer maaltijden verdeeld wordt.
Is je paard gevoelig voor suiker en zetmeel, dan schakelen we liever over naar
Cavalor FiberForce, wat amper 8 % suiker en zetmeel bevat.

SUIKER %

ZETMEEL %

GRAMMAGE
SUIKER + ZETMEEL

AANTAL
MAALTIJDEN

3,5KG
CAVALOR
PERFOMIX

4,6% suiker

31,4 % zetmeel

1260 g
suiker + zetmeel

≥ 2 maaltijden
per dag

3 KG
CAVALOR
FIBERFORCE

5 % suiker

3% zetmeel

240 g
suiker+zetmeel

Aantal maaltijden
maakt niet uit

Naast krachtvoer is ook ruwvoer een belangrijke bron van suiker.
Hier eet je paard namelijk het meeste van. Controleer ook dit gehalte wanneer
je paard gevoelig is. Het suikergehalte in snoepjes en snacks is dan weer
verwaarloosbaar. Je geeft uiteindelijk ook maar enkele snoepjes per dag.
Laat je rantsoen eens narekenen door een nutritionist of ga zelf aan de slag op
www.equinerationcalculator.com.

Cavalor
VERTERING

OH ZO’N GEVOELIG STELSEL
Een goede spijsvertering staat aan de basis van een goede
gezondheid. Maar het verteringsstelsel is een gevoelig stelsel en
onderweg kan er heel wat misgaan. Het is namelijk ontworpen om
de ganse dag door kleine beetjes vezelig materiaal op te nemen.
Op de manier waarop paarden nu gehouden worden, is dat niet
altijd vanzelfsprekend. De meest bekende verteringsproblemen zijn
maagzweren en koliek

KOLIEK – ERNSTIGE BUIKPIJN BIJ PAARDEN
Een volwassen paard heeft wel 40 m darm. Om dit allemaal in de
buikholte te doen passen, moet het voedsel soms haakse bochten
passeren. Bovendien zitten de darmen maar op enkele plaatsen
vast, waardoor ze relatief makkelijk kunnen draaien. Dit maakt dat
paarden gevoelig zijn voor koliek.
Koliek – een verzamelnaam voor buikpijn – kan verschillende
oorzaken hebben, maar vaak ligt een verkeerde voeding aan de
basis. Gelukkig is koliek in het merendeel van de gevallen onschuldig
en kunnen de paarden goed geholpen worden. Toch is koliek nog
steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken bij paarden: 6 % van
de paarden sterft ten gevolge van kolieken. Vaak is de behandeling
van een dierenarts of operatie onvermijdelijk. Daarom is het
voorkomen van kolieken beter dan genezen.
Koliek kent verschillende oorzaken en vormen. Vaak ligt het eten van
slechte voeding (beschimmeld ruwvoer, grote hoeveelheden stro
of zand, …) of plotse voerveranderingen aan de basis.
Maar ook worminfecties of uitdroging kunnen koliek veroorzaken.
De darm kan dan verkrampen, verstopt zijn of ergens gedraaid
zijn waardoor geen passage meer mogelijk is of er kan plots veel
gasontwikkeling zijn.
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MAAGZWEREN
Het onderste gedeelte van de maag produceert constant maagzuur.
Voor paarden in de natuur was dat heel handig, want die waren de hele
dag door aan het eten. Voor paarden die maar 2 of 3 maaltijden per dag
krijgen, heeft dit toch wat consequenties. De maag kan namelijk niet
uitzetten en de productie van maagzuur op momenten dat de maag
leeg is kan voor problemen zorgen. Het maagzuur kan de maagwand
bijvoorbeeld gaan irriteren waardoor er maagzweren ontstaan.
Maagzweren leiden dikwijls tot vage symptomen zoals een verminderde
eetlust, gevoelig zijn bij het aansingelen, vaker geeuwen, …
Uiteindelijk leiden maagzweren tot verminderde prestaties en kan het
koliek in de hand werken.
In geval van maagzweren is een bezoek van de dierenarts noodzakelijk.
Zij kunnen door middel van een gastroscopie maagzweren vaststellen.
Vaak raden zij dan ook het gebruik van omeprazole aan. Dit legt de
productie van maagzuur stil, waardoor de maag de tijd krijgt om
te genezen. Op korte termijn heeft dit geneesmiddel zijn nut zeker
bewezen. Met het oog op preventie is een doordacht nutritioneel
management veel accurater dan langdurig gebruik van omeprazole.
Maagzuur is nodig voor een goede vertering.
De productie volledig stilleggen komt de vertering dan ook niet
ten goede. Bovendien wordt een veel hogere maagzuurproductie
vastgesteld dan voorheen wanneer men plots stopt met omeprazole.
Zorg daarom voor voldoende ruwvoer in het rantsoen en overdrijf niet
met suiker en zetmeel. Hoe meer de paarden moeten kauwen, hoe meer
speeksel geproduceerd wordt. In de preventie van maagzweren kan
ook het gebruik van buffers die enkel de overtallige maagzuurproductie
neutraliseren ingezet worden.
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DIARREE EN MESTWATEREN
Een paard hoort soepele, niet te droge en niet te natte, mestballen te
vormen. Wanneer het paard diarree heeft, is de mest natter en platter
door een hoger vochtgehalte. Ook mestwater is een vorm van diarree
waarbij het paard vaak vieze billen en een vieze staart heeft. In de dikke
darm worden voedingsstoffen en vocht opgenomen. De hoeveelheid
die wordt opgenomen is afhankelijk van de passagesnelheid en de
kwaliteit van de darmwand. Bij een te snelle passage is er geen tijd om
iets op te nemen. De oorzaak hiervan zijn stressvolle periodes zoals
transport, overschakeling van voer waardoor de darmflora uit balans is
of gebitsproblemen waardoor het paard niet voldoende kan kauwen.
Wanneer de opname verstoord is, is de oorzaak vaak een ontsteking ten
gevolge van zand in de darm (wondjes), parasieten (worminfectie) of een
bacteriële of virale infectie.
Zorg in geval van diarree zeker dat je paard voldoende vocht binnen
krijgt en raadpleeg indien nodig zeker de dierenarts.

VERSTOORDE OPNAME VAN NUTRIËNTEN
Wanneer paarden goed eten maar toch gewicht verliezen, is de kans
groot dat een verteringsstoornis hiervoor aan de oorzaak ligt.
Stukjes onverteerd voedsel in de mest kunnen een aanwijzing zijn.
Afwijkingen aan de microvilli in de dunne darm zorgen ervoor dat het
voer niet goed verteerd wordt, waardoor nutriënten niet geabsorbeerd
kunnen worden. Deze afwijkingen kunnen het gevolg zijn van infecties
door wormen, virussen of bacteriën. Ook oudere paarden kunnen vaak
moeilijker alle nutriënten opnemen. Dit komt dan eerder doordat ze het
voer niet meer goed kunnen kauwen.
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10 GEBODEN

OM VERTERINGPROBLEMEN TE VOORKOMEN

1

BOVENAL: ROUTINE IS HEILIG
Bouw een vaste dagelijkse eenvoud in. Paarden zijn gewoontedieren.
Wanneer er iets verandert in hun omgeving
(voer, stalling, training, …) kan dit resulteren in een verstoorde darmflora
waardoor koliek of diarree optreedt. Paarden geven er bovendien niet
om om iedere dag hetzelfde voorgeschoteld te krijgen. In tegenstelling
tot ons, mensen, geldt: elke dag hetzelfde is niet saai. Door de dagen
van je paard ééntonig te maken zorg je voor rust in zijn hoofd én in zijn
darmen!

2

TOCH IETS NIEUWS IN'T VERSCHIET?
WERK PLANMATIG!
Toch zijn veranderingen soms nodig of onvermijdelijk.
Doe dit voorbereid en doordacht. Plan in het voorjaar de overgang van
de stal naar de weide geleidelijk in. Ook bij andere voerveranderingen
spreid je dit het beste over 7 tot 10 dagen.

3
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VASTEN IS ECHT UIT DEN BOZE
Paarden aten in het wild de ganse dag. De maag produceert dan ook
constant maagzuur. Vermijd een lege maag door onbeperkt ruwvoer
te geven. Is dit praktisch niet mogelijk? Zorg er dan voor dat je paard
zoveel mogelijk uren per dag toegang heeft tot ruwvoer. Een hooinet
of slowfeeder kan ervoor zorgen dat je paard minder snel klaar is met
eten. Dit komt zijn gehele maag-darmgezondheid ten goede.
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4

EERST RUWVOER, DAN KRACHTVOER EN
SUPPLEMENTEN ENKEL ALS ‘FINISHING TOUCH’
Wanneer het niet mogelijk is om paarden constant ruwvoer te geven, is
het belangrijk om eerst ruwvoer te geven. Geef ruwvoer ongeveer een
half uur tot een uur voor je krachtvoer geeft. Bij het eten van ruwvoer
wordt veel speeksel geproduceerd. Dit heeft een bufferende werking en
gaat het maagzuur neutraliseren

5

KRACHTVOER IS GEEN DIKMAKER

6

MINDER IS MEER

Mist je paard wat body? Meer krachtvoer is niet de oplossing. In
tegendeel, dit kan de darmflora verstoren en net verteringsproblemen
in de hand werken. Raadpleeg een nutritionist om samen het geschikte
rantsoen voor uw paard samen te stellen. Vaak levert een andere
energiebron betere resultaten op dan meer van hetzelfde.

Overdrijf niet met krachtvoer. De meeste paarden hebben niet veel
krachtvoer nodig. Verdeel het krachtvoer bovendien over verschillende
maaltijden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat paarden gebaat
zijn bij meerdere kleinere maaltijden. Het paard heeft een relatief kleine
maag en dunne darm. Kleinere porties krachtvoer per maaltijd zorgen
voor een tragere lediging van de maag en een betere vertering in de
dunne darm. Dit zorgt voor een lagere glucose- en insulinepiek in het
bloed en voorkomt de doorstroom van onverteerd zetmeel naar de dikke
darm. Zorg er wel voor dat je steeds voldoende vitamines en mineralen
toevoegt. De aanbevolen hoeveelheid krachtvoer wordt bepaald op
basis van de benodigde vitamines en mineralen naast ruwvoer.

Cavalor
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7

GEEN KRACHTVOER VLAK VOOR DE
INSPANNING
Net als mensen, trainen paarden niet graag met een volle maag.
De energieboost die volgt uit het voeren van krachtvoer is na 2 uur
merkbaar. Laat dus minstens 2-3 uur tussen het krachtvoer en de
training. Ruwvoer vormt geen probleem. Dit vormt in de maag een
vezelmat waardoor de wand beschermd wordt tegen opspattend
maagzuur.

8

EERST WATER, DE REST KOMT LATER
Water is van essentieel belang. Wanneer paarden niet
voldoende drinken verhoogt de kans op koliek. Ook hebben
ze water en elektrolyten nodig om te bekomen van een intense
inspanning. Wist je dat uitdroging een belangrijke oorzaak is van
spierkrampen?

9

VOORKOM DAT JE PAARD TE VEEL ZAND EET
Zandkoliek komt vooral voor wanneer paarden hooi eten op een
zanderige paddock of in het najaar wanneer ze gras met wortel en
al uittrekken. Het zand wordt niet verteerd en stapelt zich op in de
dikke darm. Meestal zit er dan een paar cm zand in de dikke darm,
maar soms kan dit ook oplopen tot 20 cm en meer.

10

PARASIETEN: ONTWORM TIJDIG
(Kramp)koliek kan ook een gevolg zijn van een hevige worminfectie.
Bovendien kan een worminfectie leiden tot sterk gewichtsverlies.
Ontworm je paarden tijdig. Eens de gevolgen waarneembaar zijn,
zijn wormen vaak al lang aanwezig. .
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BACK TO NATURE OP MOMENTEN DAT HET KAN
Suiker is niet slecht, het is een natuurlijke bron van energie dat oa. aanwezig is in
ruwvoer. Een sportpaard heeft immers ook suiker en zetmeel nodig.
Het is dé bron van explosieve energie en zorgt dat je paard kan presteren.
Het spijsverteringsstelsel van een paard moet tijdens het wedstrijdseizoen enorm
veel verwerken zoals grote hoeveelheden krachtvoer en supplementen.
In combinatie met stress, frequent transport en vaak langere periodes zonder
veel ruwvoer zorgt dat er vaak voor dat de gevoelige darmflora uit balans
geraakt en slechter functioneert. Het darmstelsel van het paard speelt ook een
belangrijke rol in het immuunsysteem. Zo worden paarden vatbaarder voor
ziektes en kwetsuren wanneer het niet goed functioneert.
Maak van vakantieperiodes gebruik om je paard terug op adem te laten komen.
Omdat het spijsverteringsstelsel van het paard gemaakt is om hoofdzakelijk
ruwvoer te verteren is een vezelrijk dieet essentieel om het darmstelsel even te
laten rusten en herstellen ter voorbereiding van het volgende wedstrijdseizoen.
Daarom schakel je tijdens deze periode het best over naar een aangepast dieet
van hooi en vezelrijk krachtvoer zoals Cavalor FiberForce. Dat geef je zes weken
lang. Zo houd je de energie laag, geef je extra vetten en vezels en beperk je
suikers en zetmeel tot een minimum. Je geeft het paard alles wat goed voor
hem is en niets wat hij moeilijk kan verwerken. Dankzij FiberForce komt het
verteringsstelsel weer in balans.
De vertering van ruwvoer gebeurt in de dikke darm van het paard met de hulp
van micro-organismen. Om de functie van die belangrijke micro-organismen te
bevorderen en zo de spijsvertering extra te ondersteunen,
kun je pre- en probiotica – zoals Cavalor VitaFlora– aan het rantsoen toevoegen.
Pre- en probiotica brengen de darmflora weer op peil en in een gezond
evenwicht zodat de dikke darm optimaal kan werken.

Cavalor
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LET THY FOOD BE THY MEDICINE
Het verteringstelsel is dus een opeenvolging van verschillende
verteringssystemen die elk een deel van de opgenomen
nutriënten onder handen nemen. De vertering is als het ware
een echte draaischijf voor alle systemen. Elk deel speelt een
belangrijke rol, een probleem in het begin van het verteringsstel
kan dus ook leiden tot problemen op het einde van het
verteringsstelsel. Daarom is het belangrijk dat we bij het
voederen van het paard zoveel mogelijk rekening houden met
zijn natuur: verschillende kleine maaltijden per dag, suiker en
zetmeel doseren per maaltijd, ...
Gezien de gevoeligheid van het verteringsstelsel is het bij
verteringsproblemen steeds raadzaam om een nutritionist en/of
dierenarts te raadplegen. Zij kunnen samen op zoek gaan naar
een geschikte oplossing.
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CAVALOR VERTERINGS SUPLEMENTEN
Bij Cavalor beschikken we over verschillende supplementen die het
verteringsstelsel kunnen ondersteunen. Elk hebben ze een ander doel
voor ogen:
→ Cavalor VitaFlora
Voor een gezonde en effectieve darmwerking
→ Cavalor Gastro Aid
Voor een ultiem maagmanagement
→ Cavalor Emergency 911
Voor darmstoornissen
→ Cavalor PasSand
Voor paarden die op zanderige weiden grazen

Cavalor®
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VITAFLORA

VOOR EEN GEZONDE & EFFECTIEVE DARMWERKING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor VitaFlora bevat pre- en probiotica om de microflora in de dikke darm terug in evenwicht te brengen en
gezondheid van binnenuit te stimuleren.
In de dikke darm leeft een populatie aan bacteriën. Deze bacteriën zijn van essentieel belang voor de gezondheid van
het paard. Ze spelen niet alleen een grote rol in het opnemen van voedingsstoffen maar ook in het immuunsysteem
van het paard. Om deze populatie gezond te houden is het voederen van voldoende ruwvoer, vezel, essentieel. De
bacteriën leven immers van vezels.
Cavalor VitaFlora bevat prebiotica (inuline) en probiotica (gisten) om de microflora te ondersteunen.
Een kuur Cavalor VitaFlora is aangeraden na een sportseizoen, om de darm een gezondheidsboost te geven
na de grote hoeveelheden krachtvoer, supplementen en misschien wel medicatie die hij moest verwerken.
Daarnaast wordt Cavalor VitaFlora ook gebruikt voor paarden die om onverklaarbare reden vermageren of
paarden die inconsistente mest hebben. Als laatste is VitaFlora zeker aangeraden na het gebruik van antibiotica.
Antibiotica doodt immers niet enkel de slechte bacteriën af, maar ook de gunstige bacteriën uit de microflora.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
•
•
•
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Levende gist culturen: Levende gisten ondersteunen de bacteriën in de dikke darm en helpen verzuring in de
dikke darm te voorkomen. Zorgt voor een betere vertering van vezels, absorptie van mineralen en productie van
B vitamines.
Bio-Mos: Bio-Mos bestaat uit fructo-oligosacchariden afkomstig van gisten. Deze zorgen voor optimale
ontwikkeling van de microflora en darmgezondheid. Een goede darmgezondheid is essentieel voor de opname
van alle voedingsstoffen en voor het immuunsysteem.
Inuline: is een prebiotica die de goede ontwikkeling van de microflora stimuleert. Hoe beter de positieve bacteriën
zich ontwikkelen, hoe minder kans de pathogene bacteriën krijgen.

Cavalor®
VERTERING

VERTERING

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Één emmer Cavalor VitaFlora is één kuur. We raden aan om telkens een volledige kuur te geven.
Dagelijks gebruik is niet noodzakelijk als je kiest voor een complete en kwalitatieve voeding
Aangeraden hoeveelheid per dag
•
Veulens: 15g
•
Ponies en paarden: 30g
•
Lacterende en drachtige merries: 45g
1 maatschepje is 15 gram
Maximum per paard per dag: 100g/day

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Emmer na gebruik goed afsluiten. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Tot 3 jaar na productie houdbaar.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor VitaFlora 2 kg / 4.4 lbs.

50 - 200
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GASTRO AID

VOOR EEN ULTIEM MAAGMANAGEMENT

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Gastro Aid creëert een gezonde omgeving in de maag met de focus op het neutraliseren van het maagzuur
en het beschermen van de maagwand.
In de paardenmaag wordt maagzuur 24/7 geproduceerd. De maag van het paard is zeer gevoelig voor het ontwikkelen
van wondjes of zweertjes. De kruiden in Cavalor Gastro Aid zorgen voor de nodige bescherming van de maagwand
tegen overtollig maagzuur. Om de maag extra te ondersteunen stimuleren ze de aanmaak van speeksel en helpen ze
de maagwand herstellen van eventuele zweertjes.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Maagzuur wordt bij het paard constant geproduceerd. Wanneer de maag leeg is, zal het maagzuur de maagwand
irriteren en wondjes of zweren veroorzaken. Om de maag tegen dat maagzuur te beschermen zijn er verschillende
manieren. Idealiter heeft het paard de hele dag door hooi ter beschikking, de vezels uit het hooi zorgen voor een
beschermende vezelmat in de maag die het maagzuur absorbeert en het geen kans geeft om de maagwand aan te
tasten. Daarnaast moet de hoeveelheid suiker en zetmeel per maaltijd zo laag mogelijk gehouden worden. Suiker en
zetmeel verhogen namelijk de zuurproductie.
Voermanagement is een essentiële sleutel in de preventie van maagzweren, maar eens maagzweren gediagnosticeerd
zijn, is de kans groter dat maagzweren vroeg of laat terugkomen. Daarom is het aangeraden om paarden die gevoelig
zijn aan maagzweren dagelijks ondersteuning te bieden.
Cavalor Gastro Aid bestaat voornamelijk uit kruiden die de maagwand beschermen en het
maagzuur helpen neutraliseren. Op die manier krijgt het maagzuur veel minder de kans om de
maagwand aan te tasten. Ook als de maagwand reeds beschadigd is zorgt Cavalor Gastro Aid
voor een snellere heling.

•
•
•
•
•
•
•
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Gist culturen: bevorderen de voeropname en verteerbaarheid van voederstoffen.
Gentiana Lutea: Stimuleert de speekselproductie en neutraliseert het maagzuur. Op deze manier is er minder kans
dat het maagzuur de maagwand aantast.
Melissa officinalis: beschermt de maagwand.
Glycyrrhiza glabra: Heeft invloed op het regelen van de maag-darmwerking. Heeft een antibacteriële werking
Zingiber Officinale: Beschermt de maagwand en helpt beschadigde weefsels sneller herstellen. Op deze manier
wordt voorkomen dat het maagzuur de maagwand aantast
Centaurium Erythrea: stimuleert de aanmaak van speeksel
Mastica: heeft een helend effect op de maag
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Aangezien paarden met een gevoelige maag vaak moeilijker eten en geen poeder op hun voeder verdragen is
Cavalor Gastro Aid beschikbaar in verschillende vormen (poeder, vloeibaar, pasta).
In het geval van maagzweren wordt vaak opgestart met de pasta. Ook tijdens transport of op wedstrijd is het gebruik
van pasta gebruiksvriendelijker.
Cavalor Gastro Aid Paste
Geef gedurende 6 dagen 2 spuiten (120g) per dag. Daarna, gedurende
6 dagen 1 spuit (60g) per dag.
Eens de maag van de paarden minder gevoelig is en de paarden weer
beter eten mag van de pasta overgeschakeld worden naar de poeder of
de vloeibare versie.
De vloeibare versie en de poeder worden ook op dagelijkse basis
gebruikt als preventieve maatregel voor paarden die gevoelig zijn aan
maagzweren. In tegenstelling tot het geneesmiddel Omeprazole legt
het de maagzuurproductie niet stil. Het beschermt de maag echter
tegen beschadiging door het maagzuur.
Cavalor Gastro Aid Liq
Meng gedurende minstens 4-6 weken 60 ml/dag onder het voeder.
1 x pompen = 30 ml.
Maximum 100 ml per dag
Cavalor Gastro Aid
Meng gedurende minstens 4-6 weken 30 g/dag onder het voeder.
1 maatschepje = 10 g.
Maximum 100g per dag

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog en koel bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden.
Te gebruiken tot 2 jaar na productiedatum

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Gastro Aid
1,8 kg / 4 lbs.

60

Cavalor Gastro Aid
2 L / 67,63 fl.oz

33

Cavalor Gastro Aid Paste
6 x 60 g / 6 x 0,13 lbs.

3-6

Cavalor Gastro Aid Paste
60 g / 0,13 lbs.

25 - 50
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EMERGENCY 911
VOOR DARMSTOORNISSEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Emergency 911 is een snelwerkend en gemakkelijk verteerbaar supplement bedoeld ter ondersteuning van
het verteringsstelsel tijdens transport, stressmomenten of verteringsproblemen.
Cavalor Emergency 911 ondersteunt de microflora en het verteringssysteem met behulp van prebiotica en
probiotica die de goede bacteriën in het darmstelsel ondersteunen. Het product bevat een breed spectrum
aan verschillende micro-organismen die helpen de darmflora op korte tijd terug in balans te krijgen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Organisch gist: extract rijk aan glucomannanen (GM) en mannanoligosachariden (MOS), om
mycotoxines te binden en schade in de darm te voorkomen. Gist helpt om de kolonisatie van
ongunstige bacteriën tegen te gaan.
B-vitamines: stimuleren de aanmaak van antilichamen tegen nefaste darmbacteriën en de groei
van goede bacteriën (vb Bifidobacteria). Stimuleert darmgezondheid en het goed functioneren
van het verteringsstelsel.
Enzymen afkomstig van Aspergillus oryzae helpen bij de afbraak van zetmeel en ondersteunen het verteringsproces.
Lactobacillus Casei en Lactobacillus Plantarum: melkzuurbacteriën met verschillende functies. Lactobacillen
hebben en barrièrefunctie tegen het binnendringen van pathogene bacteriën. Ze spelen ondersteuning ook het
verteringsproces van voedsel, wat ze een voedingsfunctie geeft.
Saccharomyces Cervisiae: ook wel biergist genoemd. Helpt de zuurtegraad in de darmen in balans te houden en zorgt
op die manier voor een gezonde en leefbare omgeving voor de microflora.
Panthoteenzuur: wateroplosbare vitamine die een belangrijke rol speelt in het verteren van eiwit, koolhydraten en
vetten.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Dosis per dier per dag:
•
In geval van plotse ongemakken: 1 – 2 tubes/ dag
•
Voor transport of stress situaties: 0,5 – 1 tubes/ dag
•
Maximum dosis: 3 tubes/ dag

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog en koel bewaren. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Emergency 911 60 ml / 2.03 fl.oz.

1

Cavalor Emergency 911 6 x 60 ml /
6 x 2.03 fl.oz.

6
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PASSAND

VOOR PAARDEN DIE OP ZANDERIGE WEIDES GRAZEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor PasSand ondersteunt de spijsvertering van paarden die op zanderige weides grazen.
Cavalor PasSand helpt het zand uit de darm verwijderen en helpt de darmwand te herstellen.
Tijdens het grazen op weides met zeer kort of weinig gras gaan de paarden heel wat aarde en zand van de bodem mee
opnemen. Zolang de hoeveelheid zand die opgenomen wordt door het paard kan afgevoerd worden door de darmen
is er geen probleem. Wanneer er echter te veel zand opgenomen wordt stapelt het zich op, vooral in lager gelegen
delen en bochten van de darm. De opname capaciteit van de darm wordt door deze laag zand gereduceerd waardoor
voedingsstoffen en vloeistoffen minder goed opgenomen kunnen worden. Daarnaast wordt ook de slijmerige wand
van de darm aangetast. Dit kan leiden tot vermageren, verzwakken, verminderde eetlust. Bij grote hoeveelheden kan
het zand leiden tot serieuze verstoringen in het verteringsstelsel.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Psyllium: is een bekend ingrediënt voor de preventie en behandeling van impacties door zand. Psyllium bevat
slijmstoffen en neemt veel water op (kan ruim 5 x in volume zwellen). Daardoor ontstaat een plakkerige brij in de
darmen van het paard. Daarmee komt het zand dan naar buiten. Ook heeft psyllium een gunstige werking op de
darmflora.
Inerte oliën: Inerte oliën worden niet opgenomen door cellen of weesels. Dit fungeert als smeermiddel waardoor het
zand en de mest gladder worden en makkelijker naar buiten komen. Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie
van psyllium en inerte oliën zorgt voor een snellere verwijdering van zand uit de darmen dan enkelvoudig psyllium.
Probiotica : helpt de darm te herstellen van de schade die het zand heeft aangericht en brengt de microflora snel terug
in evenwicht.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Preventieve dosering voor paarden die op zanderige weiden grazen: 2 x 50 gram/dag - 10 dagen per maand.
Indien er zand is gevonden in de mest: gebruik 2 x 100 gram/dag gedurende 10 dagen.
Max: 300 gram per dag
1 maatje = 50 gram
Het is moeilijk te achterhalen of er zand in de darmen van uw paard blijft zitten
maar je kan wel controleren of uw paard veel zand binnen krijgt. Dat kan door
een zandtest te doen op de faeces van het paard. Steek enkele mestballen in
een plastiekzakje, knijp ze plat en voeg wat water toe. Na een uurtje bezinkt het
zand naar de onderkant van het zakje waar je duidelijk het verschil tussen zand
en mest kan waarnemen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Droog en koel bewaren
Te gebruiken tot 2 jaar na productiedatum

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor PasSand
3 kg / 6.6 lbs.

15-30

“HET INWENDIG STELSEL FUNCTIONEERT
ALS EEN HARMONIEUS GEHEEL.”
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HEALTHY.
HAPPY. HORSE.
INWENDIG
STELSEL

GEZOND VAN BINNENUIT: EEN GEZOND
PAARD STRAALT. DAT ZIE JE.
HET INWENDIG STELSEL FUNCTIONEERT
ALS EEN HARMONIEUS GEHEEL.
Om een paard goed te laten functioneren en te beschermen tegen invloeden

van buitenaf, heeft het lichaam verschillende biochemische systemen. Zo moet
de hormoonhuishouding in het lichaam geregeld worden, de voedingstoffen
die door het verteringsstelsel opgenomen worden moeten in de juiste vorm

op de juiste plek terechtkomen om bruikbaar te kunnen zijn. Het lichaam moet
beschermd worden tegen virussen, bacteriën, enzovoort.
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Werk genoeg dus in het grote paardenlichaam. Als elk deel van het inwendig

stelsel zijn taak succesvol kan uitvoeren, loopt dit ingenieuze systeem als een
trein. Wanneer er echter iets misgaat, kunnen de biochemische systemen in

de mist gaan waardoor paarden ziek worden, minder gaan presteren of zich

niet goed in hun vel voelen. Daar kan de paardeneigenaar helpen en preventief
nutritionele ondersteuning bieden aan systemen die onder druk staan.

HET METABOLISME
Wanneer voedingsstoffen opgenomen worden, moeten deze niet alleen

afgebroken worden in het verteringsstelsel zodat ze via de darmwand in het bloed
kunnen terechtkomen. Ze moeten daarna nog onder de juiste vorm op de juiste

plaats in het lichaam terechtkomen. Hiervoor zijn er verschillende gecompliceerde

biochemische processen die plaats vinden op verschillende plaatsen in het lichaam.
Aan sommige van deze processen komen ook hormonen te pas. Deze processen

lopen niet steeds van een leien dakje. Bij sommige paarden treden er problemen
op bij bepaalde metabole processen. Een deel van deze problemen wordt
ondergebracht onder de verzamelnaam “Equine Metabolic Syndrome”.
De belangrijkste kenmerken bij dit syndroom zijn:
→ Obesitas en vetopstapeling
→ Insulineresistentie (IR)

→ Gevoeligheid voor hoefbevangenheid
Deze 3 gaan ook heel vaak samen, bij een paard met één van de 3 problemen is
het dan ook belangrijk om na te gaan of het paard niet
met een van de andere problemen kampt.
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OBESITAS EN VETOPSTAPELING
Overgewicht bij paarden is een gevolg van een te hoge energieopname t.o.v.
de energiebehoefte, waarbij het teveel aan energie in de vorm van vet wordt

opgeslagen. Het is echter onduidelijk waarom sommige paarden meer aanleg

hebben om dik te worden en andere paarden niet. In de praktijk bestaan er de

z.g. “easy keepers”. Dit zijn rassen die heel efficiënt kunnen omgaan met energie
en gevoeliger lijken voor insuline resistentie (IR). Het is bekend dat insuline

resistentie en overgewicht bij Shetland pony’s, Welsh pony’s, Morgan paarden,
Spaanse Mustangs en Quarter Horses meer voorkomt.

Wanneer je paard te dik is dient het voedingsmanagement aangepast te worden

en dit in combinatie met het bewegingsregime. Wanneer het paard veel te dik is,
kan dit het beste gebeuren in overleg met de nutritionist of dierenarts.

TWEE BELANGRIJKE BASISPRINCIPES ZIJN:
→ Voorzie te allen tijde voldoende vitamines en mineralen.

Wanneer de energieopname en dus voeropname verminderd wordt
om het paard te laten vermageren naar het ideale gewicht dient wel

de eiwitvoorziening, vitaminen en mineralen voorziening volgens de
behoefte te blijven om alle lichaamsfuncties te laten werken.
→ Geef voldoende droog hooi. Normaal wordt een minimale

hoeveelheid van 1,25 % van het lichaamsgewicht aan droge stof uit

ruwvoer aanbevolen. Voor paarden die moeten afvallen is minimaal

1 % aangeraden. Dit kan eventueel aangevuld worden met 1-2 kg stro
(vezels en voorkomen van verveling).
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HOE VOORKOM IK DAT
MIJN PAARD TE DIK WORDT?
VOER NAAR BEHOEFTE

Ieder paard is anders en vraagt een
individuele aanpak, maar de voornaamste
manier om te voorkomen dat uw paard
te dik wordt, is door ervoor te zorgen dat
je niet meer energie voert dan nodig.
Voldoende beweging is essentieel. Zorg
wel dat het rantsoen, en daarmee vooral
de dosis energie, afgestemd is op de juiste
arbeidsintensiteit.

METEN IS WETEN

Wanneer je je paard dagelijks ziet, is het
niet vanzelfsprekend om vast te stellen
dat je paard te dik wordt. Vaak wordt het
pas opgemerkt als het paard veel te dik
is. Om dit te voorkomen kan het helpen
om het paard periodiek te wegen zodat
je veranderingen kunt monitoren. Schat
de lichaamsconditie van je paard via de
Body Condition Score (BCS) of bereken het
lichaamsgewicht met de tool op
www.mycavalor.com.

Veel paardeneigenaren schatten de
intensiteit van de arbeid te hoog in en
bovendien zijn de ruwvoeders vaak redelijk
energierijk.
Via www.equinerationcalculator.com kunt
u nagaan of uw paard te veel energie krijgt
voor de arbeid die hij/zij moet leveren.
Probeer geen snelle veranderingen in
het rantsoen of gewicht van het paard
te bewerkstelligen. Wees als eigenaar
realistisch in de mate van beweging
wanneer je een rantsoen samenstelt voor
je paard.

Hier maken we gebruik van een formule
die op basis van de buikomtrek en
lichaamslengte het lichaamsgewicht
berekent. De formule geeft een
nauwkeurige benadering van het
lichaamsgewicht. Wanneer bovendien
dezelfde persoon iedere keer op dezelfde
wijze en tijd t.o.v. het voeren en trainen
meet, geeft het een duidelijk beeld van de
evolutie van het lichaamsgewicht en kunnen
wijzigingen sneller opgemerkt worden.

02
CONTROLEER WAT JE VOERT

01

Weeg af en toe wat je paard eet, zo weet
je als eigenaar daadwerkelijk welke
hoeveelheden je paard opneemt en je
werkelijk “voert naar behoefte”. Sta er eens
bij stil dat “een hoopje” hooi niet hetzelfde
weegt als datzelfde hoopje voordroog.
Wist je trouwens dat een schep brok en een
schep muesli niet evenveel wegen? Daar zit
een groot verschil op!
1 Schep Cavalor Action Mix (muesli) = 950 g
1 Schep Cavalor Action Pellet (brok) = 1250 g
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INSULINERESISTENTIE OF INSULINE DISREGULATIE
Insuline is een hormoon dat een centrale rol speelt in de regulatie van het koolhydraatmetabolisme in het lichaam. Insuline zorgt ervoor dat cellen in de lever, spieren en

vetweefsel glucose opnemen vanuit het bloed. In de spieren en lever wordt glucose
opgeslagen als glycogeen. In het lichaam wordt insuline gemaakt door cellen in de
alvleesklier, de z.g. eilandjes van Langerhans.

De belangrijkste factor bij de afgifte van insuline naar het bloed is de glucoseconcentratie
van het bloed. Wanneer paarden goed beschikbare niet-structurele koolhydraten (zetmeel
en suikers) via de voeding opnemen, worden deze in het maag-darmkanaal enzymatisch

afgebroken tot glucose en opgenomen door de dunne darm. Het voeren van producten
met goed beschikbare koolhydraten (zoals bijvoorbeeld granen) resulteert dus in een
stijging van de bloedglucosespiegel na opname. Als gevolg hiervan zal de afgifte van

insuline toenemen en wordt glucose (energie) opgenomen in verschillende weefsels in het
lichaam voor onmiddellijk gebruik als energie of kan het opgeslagen worden in de lever,
spieren en vetweefsel voor later gebruik. Dit is een normaal fenomeen.

Wanneer het paard echter “insuline resistent (IR)” is dan reageren deze cellen

minder gevoelig op de stimulatie van insuline en wordt er bijgevolg minder

snel suiker opgenomen uit het bloed. Aangezien een te hoge suikerspiegel
gevaarlijk is voor het lichaam gaat de alvleesklier dus meer insuline
vrijgegeven om toch het glucosegehalte naar omlaag te krijgen.

Weetje
INSULINERESISTENTIE ≠ INSULINE DISREGULATIE
Het verschil tussen insulineresistentie en “insuline disregulatie” ligt in het feit dat
het insulinemetabolisme naast ongevoeligheid van de cellen ook door andere
oorzaken verstoord kan worden, zoals verteringsstoornissen en abnormale

werking van bepaalde organen. Daarmee verwijst insuline disregulatie (ID)
meer naar een syndroom dan een specifieke aandoening.
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BEHANDELING
In de behandeling van paarden met ID is het belangrijk
dat paarden minder suiker en zetmeel binnenkrijgen.

Ideaal blijft het gehalte suikers en zetmeel onder 1 g
per kg lichaamsgewicht per maaltijd. Op die manier

blijft de bloedsuikerspiegel laag en worden er ook geen

onmogelijk grote hoeveelheden insuline geproduceerd.
Opgelet: Hoewel ID voornamelijk gediagnostiseerd

wordt in paarden met overgewicht/obesitas, kan het

ook voorkomen bij paarden met een normale conditie.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

GESCHIKTHEID CAVALOR
VOEDING VOOR PAARDEN MET IR
In de context van insuline resistentie liet Cavalor in samenwerking met
het “Department of Animal And Food Sciences” van de Universiteit

van Kentucky een studie uitvoeren die nagaat hoe geschikt bepaalde
Cavalor voeders zijn voor paarden die leiden aan IR.
De Glycemische Index (GI), die een maat is voor het

bloedglucosegehalte, en de insuline respons van enkele Cavalor

voeders werden vergeleken met die van hooi (8 % suikers en zetmeel)
en haver (37,4 % suikers en zetmeel).

Cavalor Strucomix Original kan zoals aangegeven op de grafiek

gecategoriseerd worden als een voeder met een relatief lage GI en

insuline respons vergeleken met haver. Cavalor FiberForce is zeer laag
in suikers en zetmeel (8%). Dit toont ook de zeer lage GI en insuline

respons aan. Dit maakt Cavalor FiberForce uiterst geschikt als voer
voor paarden die insuline resistent zijn of leiden aan ID.

Kolommen met waarden groter dan (>) 100 geven aan dat er meer

glucose is geproduceerd in vergelijking met verstrekking van haver.
Cavalor FiberForce laat de laagste glucose respons zien en Cavalor

Perfomix de hoogste. Hooi wordt als eerste getoond maar de glucose
productie t.o.v. haver ligt op 0 en valt daarom op de x-as.
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GLUCOSE OOC INDEX

Strucomix
orignal

Haver

Perfomix

100

Behandeling

Fiberforce

0

Superforce

200

-100

-200
De totale hoeveelheid glucose (Glucose oppervlakte onder de curve, OOC)
gegenereerd door het voeren van 1 kg DS van het testvoeder / 500 kg paard
uitgedrukt t.o.v. van haver (ingesteld als 100).

PLASMA INSULINE CONCENTRATIE

Plasma insuline concentratie
(IU/ml)

25
20
15
10
5
0

Perfomix

Superforce

Strucomix Original

Fiberforce
Tijd (min)

0

60

120

180

240

300

360

Plasma insuline spiegels gedurende de tijd van verschillende Cavalor voeders.
Deze grafiek laat duidelijk de volgende volgorde in insuline response zien:
FiberForce < Strucomix Original < Superforce < Perfomix.
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HOEFBEVANGENHEID
Hoefbevangenheid, ook wel laminitis genoemd, is een aandoening in de hoef waarbij er
zich een ontsteking voordoet tussen de hoefwand en het hoefbeen. Deze ontsteking is

meestal het gevolg van een stofwisselingsstoornis of metabole problemen en kan zowel

chronisch als acuut zijn. Naast ontsteking in de hoef leidt het ook tot circulatieproblemen in
de voet waarbij vocht zich ophoopt.

Gezien de hoefwand maar weinig kan uitzetten gaat dit gepaard met hevige pijn waardoor
paarden de druk op het hoefbeen weg proberen nemen door achterover te leunen en

hun gewicht op hun hielen te plaatsen. Soms weigeren ze zelfs recht te staan. In ernstige
gevallen kan het hoefbeen loskomen van de hoefwand en kantelen. De schade is dan
blijvend. Preventie is dus ook in geval van laminitis steeds beter dan genezen.

Hoefbevangenheid heeft veel verschillende oorzaken: overaanbod van vooral
suikers en zetmeel (vaak in combinatie met eiwitten), ook lopen op harde

ondergrond, bepaalde medicatie en het niet goed afkomen van de nageboorte.
De belangrijkste manier van preventie is het onder controle houden van de voer-

gerelateerde oorzaken van hoefbevangenheid. Fructanen, suikers die we vooral

terugvinden in gras, spelen hier een belangrijke rol. Plotse of overdadige weidegang

wordt bij paarden gevoelig voor hoefbevangenheid dus best vermeden. Vooral kleine

pony’s en koudbloedrassen zijn gevoelig voor hoefbevangenheid. Ze worden ook wel “easy

keepers” genoemd, ten gevolge van hun gevoeligheid voor overgewicht. Paarden die in het

verleden al eens hoefbevangen geweest zijn gaan best niet op te rijke weides, want dat leidt
vaak tot overgewicht. Maar ook een kale weide kan leiden tot problemen, houd daarom het

fructaan-gehalte van het gras in de gaten om het meest geschikte moment voor weidegang
uit te kiezen. Het hoogste gehalte aan fructanen vindt men in de namiddag in het gras,
wanneer de nachten koud zijn, en de dagen zonnig (dus voorjaar en najaar).

Naast fructanen worden suikers en zetmeel (1 g/ kg LG per maaltijd voor IR-

paarden en 1,5 g/kg LG per maaltijd voor gezonde paarden) en overaanbod van

eiwitten best algemeen vermeden. Bij gevoelige paarden is het dus belangrijk om

het grootste deel van de energie dat het paard nodig heeft te voederen onder
de vorm van vezels en vetten. Droog hooi, bietenpulp, luzerne, olie, … kunnen
hiervoor gebruikt worden. Suiker- en zetmeelgehaltes in het rantsoen moeten
beperkt gehouden worden.
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GEZONDE HOEF

HOEF MET LAMINITIS

Laminitis wordt bovendien vaak in verband gebracht met endocriene aandoeningen

waaronder IR (insuline resistentie), EMS (Equine Metabolic Syndrome) en PPID (pituitary
pars intermedia dysfunction oftewel ziekte van Cushing). Naast aangepaste voeding is
het bij deze paarden ook belangrijk om het verteringsstelsel en het metabolisme te
ondersteunen en de productie van bepaalde hormonen in evenwicht te houden.

Als er ondanks de genomen preventieve maatregelen toch hoefbevangenheid optreedt
is het belangrijk om zo snel mogelijk de pijn te bestrijden, het lymfestelsel en de

doorbloeding naar de voet te stimuleren en de ontstekingsreactie in de kiem te smoren.
Om de paarden zo comfortabel mogelijk te houden worden ze best op een zachte

ondergrond gezet, bijvoorbeeld een dikke laag schavelingen of stro. Idealiter worden de
voeten ook tijdelijk gekoeld met koud water. Bijkomende uitwendige verzorging van de

hoeven is ook aangeraden. Naast een aangepast beslag kunnen ook externe producten
voor verlichting zorgen en het herstel van de hoef versnellen.

Weetje

FRUCTAANGEHALTE IN KAART GEBRACHT
Onder invloed van zonlicht vindt in de grasplant fotosynthese plaats, een proces

waarbij fructaan, een soort suiker, wordt gemaakt. Dit fructaan wordt door het gras
gebruikt voor de groei. Naast zonlicht is ook temperatuur, water en voedingsstoffen

nodig om te kunnen groeien. Zijn deze factoren niet in de juiste mate aanwezig, dan zal

het geproduceerde fructaan opgeslagen worden in de plant tot het op een later tijdstip
wel kan gebruikt worden. Het fructaangehalte in gras is van moment tot moment sterk
wisselend en kan binnen enkele uren drastisch veranderen.

Bij koud, zonnig weer ligt de waarde vele malen hoger dan op warme, bewolkte of

regenachtige dagen. De hoogste fructaanconcentraties zijn bij zonnig vriesweer te

verwachten, wanneer de temperatuur ’s nachts onder de 5°C is gekomen, wanneer de
weide niet bemest is (gebrek aan voedingsstoffen) of wanneer het extreem droog is
(gebrek aan water).
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DE LEVER: EIWIT- EN VETSTOFWISSELING
De eiwitten die door het paard worden opgenomen uit de voeding worden in de darm

omgezet in aminozuren en zo opgenomen in het bloed. Om deze aminozuren na opname
om te zetten naar nieuwe, bruikbare eiwitten hebben we een goed functionerende lever
nodig. De lever zal de aangebrachte aminozuren omzetten naar bruikbare eiwitten die
dan via de bloedbaan naar bijvoorbeeld de spieren gebracht worden en helpen bij de
opbouw van spiermassa.

Daarnaast speelt de lever ook een belangrijke rol in de vetstofwisseling.

De vetten die in de dikke darm werden omgezet naar vetzuren, worden via het
bloed naar de lever gebracht. De verzadigde vetten worden er omgezet naar

onverzadigde vetten. Het vet wordt ofwel gebruikt om energie te leveren ofwel
opgeslagen in wat we noemen het vetdepot.

De meest gekende functie van de lever is ontgifting. De lever draagt zorg voor

de zuivering van het bloed van schadelijke stoffen. Schadelijke stoffen komen niet
enkel in het lichaam terecht wanneer het paard giftige planten of beschimmeld
hooi eet, maar ook bij de verwerking van gezonde voedermiddelen in het

lichaam. Ammoniak is bijvoorbeeld een giftige stof die in het lichaam gevormd

wordt bij de afbraak van aminozuren. De lever zorgt ervoor dat ammoniak wordt

omgezet tot ureum, afgegeven wordt aan het bloed en door de nieren via de urine
uitgescheiden wordt. Dit is een natuurlijk proces dat voor een gezonde lever geen
problemen oplevert.
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EEN SLECHT FUNCTIONERENDE LEVER
Wanneer het paard echter heel wat schadelijke stoffen op korte termijn aanmaakt
kan dit zorgen voor overbelasting of beschadiging van de lever. Op zo’n moment
is extra ondersteuning voor de lever aangeraden.

Uit bloedanalyses blijkt dat bij 25 % van de paarden een afwijkende

leverwerking vastgesteld wordt. Bij paarden die een virale infectie opliepen heeft
wel 90 % een slecht werkende lever. Dit gaat namelijk gepaard met de productie
van veel schadelijke afvalstoffen.

Vaak wordt een slecht functionerende lever pas in een ver stadium vastgesteld.
Symptomen van een slecht werkende lever zijn vaag en uiteenlopend zoals

sloomheid, verminderde eetlust, afwijkend gedrag, milde koliek en verminderd
presteren. Meer opvallende symptomen zoals geelzucht waarbij de slijmvliezen

een gele kleur krijgen treden pas op als er al heel wat schade geschied is. Daarom
raden we aan om eenmaal per jaar een detoxkuur te doen, waarbij de lever
speciale aandacht krijgt en ontgift wordt.

DE NIEREN
Ook de nieren vormen een belangrijke schakel in het goed functioneren van het

inwendige stelsel. Zij fungeren als filters die de resterende waardevolle stoffen uit
voedselresten halen, via het bloed rondsturen en intussen schadelijke stoffen via
de urine verwijderen. Bovendien spelen de nieren ook een belangrijke rol in de

zouthuishouding, stimuleren ze de aanmaak van rode bloedcellen, controleren ze

de pH van het bloed en regelen ze de bloeddruk. Voor het goed functioneren van
de nieren is het voornaam dat het paard voldoende drinkt.
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DE ROL VAN HET VERTERINGSSTELSEL
IN HET IMMUUNSYSTEEM
De ontwikkeling van een gezond darmstelsel
begint al zeer kort na de geboorte. Van zodra het
veulen de biestmelk drinkt komen niet alleen de
eerste antistoffen terecht in het bloed, ook de
eerste bacteriën komen terecht in de dikke darm,
de positieve bacteriën onder hen zullen zich daar
mogen vestigen, zij worden de bacteriële flora
of microflora genoemd. Ze bereiken de darmen
met de moedermelk, of door het eten van mest.
Deze microflora moet eerst herkend worden
door het intestinaal immuunsysteem zodat het
immuunsysteem duidelijk onderscheid kan
maken tussen pathogene en niet-pathogene
bacteriën in de darm.
De eerste maal dat bacteriën in de darm
terechtkomen worden ze gezien als vreemde
antigenen en lokken op die manier een reactie uit
van het immuunsysteem. Wanneer de gastheer
herkent dat deze bacteriën geen pathogenen zijn
zal hij niet langer reageren op hun aanwezigheid.
Op die manier kunnen de bacteriën en het
paard perfect met elkaar samenleven, meer
nog, ze hebben elkaar nodig om te overleven.
Het paard is namelijk gemaakt om de hele dag
door vezels te verteren. Maar voor het moeilijk te
verteren plantenmateriaal heeft hij de hulp van
de microflora nodig. Deze zetten de vezels uit het
plantenmateriaal om in vetzuren en B-vitamines,
die het paard heel wat energie leveren.
Dat loopt echter niet steeds van een leien dakje.
Voedingswissels, overvloeden aan suiker en
zetmeel, schimmels, antibiotica, mycotoxines
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en heel wat andere factoren kunnen de rust
verstoren. Ongunstige bacteriën kunnen op dat
moment de bovenhand nemen waardoor de
fermentatie onevenwichtig verloopt. Hierdoor
vermindert de opname van voedingsstoffen en
kan er zelfs koliek ontstaan. Gelukkig zijn er ook
bepaalde nutriënten die het evenwicht in de
darmen kunnen herstellen: bijvoorbeeld preen probiotica, zoals gisten en voedingsstoffen
voor de weldadige bacteriën, enzovoort. Deze
ondersteunen de positieve bacteriën in de darm
waardoor ongunstige bacteriën geen kans krijgen
om de darmgezondheid te komen verstoren.
Ook de juiste balans tussen omega-3 en omega-6
vetzuren is van groot belang voor de gezondheid
van het paard. Beide zijn ze essentieel en moeten
ze dus opgenomen worden via de voeding maar
vooral de onderlinge verhouding speelt een
rol in de gezondheid van je paard. Bevat het
rantsoen te veel omega-6 vetzuren in vergelijking
met de omega-3 vetzuren, dan kan dit leiden tot
meer ontstekingsreacties en een verminderde
weerstand. Wanneer de balans tussen omega-3 en
omega-6 correct is, maakt het lichaam automatisch
ook voldoende omega-9 vetzuren aan.
Voor een ideale balans ligt de verhouding tussen
omega-3 en omega-6 vetzuren in het rantsoen
tussen 2-5:1. Extra gezonde vetzuren toevoegen
aan het rantsoen kan resulteren in een aantal
gezondheidsvoordelen waaronder een glanzende
vacht, gezondere huid, verminderde allergische
reacties en een verbeterde immuniteit.
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HET IMMUUNSYSTEEM
Paarden komen tegenwoordig heel vaak in contact met soortgenoten uit andere stallen.

Op wedstrijden, trainingen of andere evenementen worden ziektekiemen van de ene stal

doorgegeven aan paarden van een andere stal. Ook paarden die zelf niet op verplaatsing
gaan kunnen via stalgenoten die wel reizen, in contact komen met pathogenen die voor

hun lichaam onbekend zijn. Om te voorkomen dat deze gevaarlijke organismen het paard
effectief ziek maken is het belangrijk dat het paard voldoende weerstand heeft.

MENTALE EN FYSIEKE WEERSTAND
Niet alleen de fysieke weerstand van een paard heeft invloed op zijn weerbaarheid

tegen ziektekiemen, ook zijn mentale weerstand speelt een belangrijke rol. Denk maar

aan stress die een grote invloed kan hebben op de weerstand van het paard maar ook
omgekeerd: jeuk of pijn kan dan weer werken op de mentale weerstand van het paard.
De fysieke weerstand van het paard wordt bepaald door een systeem waarvan heel

wat lichaamsdelen deel uitmaken. De thymus, de darmen, het lymfesysteem, de witte
bloedcellen, beenmerg, de antistoffen, de slijmvliezen, de huid, de milt en de lever.

Dit systeem wordt het immuunsysteem genoemd. Alles wordt gecoördineerd door
de thymus of zwezerik.
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HET INWENDIG STELSEL TERUG IN BALANS DOOR
AANGEPASTE NUTRITIONELE ONDERSTEUNING
Bij Cavalor zijn we sterke voorstander van het “Feed as you need” principe.

Geen overaanbod aan energie of eiwit, voldoende vezels in het rantsoen en op tijd en

stond de tijd nemen om een pauze in te lassen en het paard te laten bekomen van een
zware periode. Zo’n periode is broodnodig, want tegenwoordig zijn de wedstrijdvrije

weekends op de vingers van één hand te tellen. Een gevaarlijke evolutie, zeker wanneer
je maar één of enkele paarden hebt. Uw paard het hele jaar door in topvorm proberen
te houden is bijna onmogelijk, want het continu blijven “pushen” resulteert vaak in
vermoeidheid en mindere prestaties.

Door af en toe een rustpauze in te lassen, geef je het paard de kans om weer op

volle kracht te komen om daarna weer optimaal te presteren. Dankzij regelmatige

rustperiodes kan het paard op lange termijn dus meer constante topprestaties leveren.
Het ideale moment om zo een pauze in te lassen is vaak de periode tussen twee

seizoenen door. Om ervoor te zorgen dat je paard ook het volgende seizoen er weer in
topvorm uitziet, moet het inwendig stelsel naar behoren functioneren.
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CAVALOR INTERNAL HEALTH GAMMA
Ons gamma “Internal Health” bestaat uit producten die het inwendig stelsel

ondersteunen op de momenten dat ze het nodig hebben en laten je paard weer
blaken van gezondheid.

→ Cavalor OilMega: Voor een natuurlijke gezondheidsboost

→ Cavalor Resist + Vit C: Voor een optimale immuniteit en weerstand
→ Cavalor Hepato Liq: Voor ontgifting van de lever en nieren

→ Cavalor LaminAid: Voor paarden met metabole problemen

OILMEGA

VOOR EEN NATUURLIJKE GEZONDHEIDSBOOST

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Oilmega zorgt voor een gezond paard van binnenuit. De omega 3 – 6 – 9 vetzuren samen met het natuurlijk
antibioticum in het product zorgen voor een gezonde darmflora en extra ondersteuning van het immuunsysteem. Dit
resulteert in een goede vertering en een glanzende vacht.
De essentiële omega 3, 6 en 9-vetzuren en het natuurlijk antibioticum in Cavalor OilMega ondersteunt de algemene
gezondheid van het paard. Het zorgt voor een glanzende vacht, gezonde darmflora en verbeterde immuniteit.
Bovendien kan een vetrijk dieet ook resulteren in betere sportprestaties. Energie geven in de vorm van vet, in plaats
van koolhydraten, zorgt ervoor dat de spieren van het paard beter in staat zijn energie om te zetten zonder daarbij
grote hoeveelheden lactaat te produceren. Voor paarden die duurarbeid verrichten, of “hyperactieve” paarden kan
energie, aangeboden in de vorm van vet, gunstig werken op de energievoorziening tijdens arbeid of op het gedrag van
het paard. Vet heeft namelijk een hoge energiedichtheid waardoor paarden minder snel “heet” worden in vergelijking
met sommige granen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Het geven van een olie zoals maïsolie of lijnzaadolie aan paarden is zeer populair voor een glanzende vacht of meer
energie. Cavalor Oilmega is niet zomaar een olie, het is een combinatie van verschillende plantaardige oliën waaronder
lijnzaadolie van eerste persing, sojaolie en koolzaadolie, waardoor een optimale omega 3 & 6 verhouding bekomen
wordt.
Omega 3 en 6 vetzuren zijn essentiële vetzuren. Dit wil zeggen dat het lichaam deze stoffen nodig heeft maar ze zelf
niet kan aanmaken. De vetzuren dienen daarom via het rantsoen te worden opgenomen. Essentiële vetzuren vind je
in plantaardige oliën, noten en granen. Omega 6 vetzuren zijn voornamelijk in sojaolie, granen en zaden aanwezig.
Vers gras, lijnzaad, olijfolie en koolzaadolie zijn rijk aan omega 3 vetzuren. De meeste paarden halen tegenwoordig
voldoende omega-6 vetzuren uit hun voeding; granen die verwerkt zijn in muesli’s en brokken zijn rijk aan dit vetzuur.
Wanneer paarden grotendeels op stal staan hebben ze vaak een lagere opname van omega 3 vetzuren doordat
weidegang ontbreekt of praktisch niet mogelijk is (winterseizoen!). Het is belangrijk dat de verhouding tussen omega-3
en omega-6 in balans blijft. Als de verhouding tussen omega 3 en omega 6 goed zit, gaat het paard automatisch
voldoende omega 9 gaan aanmaken. Een juiste verhouding tussen omega 3 en 6 vetzuren heeft niet enkel een positief
effect op het immuunsysteem maar ook op de algehele gezondheid van het paard. Een disbalans tussen deze vetzuren
kan in verband gebracht worden met ontstekingen, een slechte vacht, verminderde weerstand en verminderde
vruchtbaarheid.
Aan deze oliën wordt vitamine E toegevoegd. Vitamine E gaat de oxidering van vetzuren tegen, zodat deze langer hun
functies kunnen vervullen. Hoe meer vet het rantsoen van een paard bevat, hoe meer vitamine E het paard nodig heeft.
Door deze vitamine E rechtstreeks aan onze olie toe te voegen voorkomen we tekorten bij uw paard.
Cavalor OilMega bevat bovendien een natuurlijk antibioticum. Dit is een uitgebalanceerde en gepatenteerde
mengeling van specifieke vetzuren (middellange keten vetzuren (C6-C12) van tropische planten) die een positief effect
hebben op de darmflora. Ze boosten de gezondheid en hebben een anti-verouderingseffect op de cellen waardoor
het de immuniteit van het paard verhoogt en het minder energie vraagt om het paard te beschermen tegen infecties.
Dit resulteert in een glanzende vacht en een gezond paard.
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ruw vet
vitamine e

97,5%
4 500 mg/kg

Omega 3

34%

Omega 6

8%

Omega 9

24%

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor OilMega dient geleidelijk aan het rantsoen toegevoegd worden. Als grote hoeveelheden olie te snel worden
ingenomen, krijgen paarden een opgeblazen gevoel, overmatige gasproductie, afname van de eetlust en dunne
mest.
Dosis per paard per dag:
Dag 1: 20ml
Dag 2: 40ml
Dag 3: 60 ml
Dag 4: 80 ml
Dag 5: 100 ml
Na dag 5: 100 ml
Maximum per paard per dag:500ml
TIP: Voeg tijdens de winter Cavalor OilMega toe aan het rantsoen. Het zal je paard
helpen bij het verharen en weer helemaal doen glanzen.

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor OilMega
2 L – 67,63 fl.oz

20

Cavalor OilMega
10 L – 338,2 fl.oz

100

RESIST+VIT. C

VOOR EEN OPTIMALE IMMUNITEIT & WEERSTAND

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Resist + Vit C ondersteunt de weerstand en immuniteit van het paard. Een betere weerstand maakt het
paard minder vatbaar voor infecties en beschermt het paard tegen pathogenen.
Vooral voor paarden die veel in contact komen met andere paarden en vaak reizen is het van groot belang de
weerstand te ondersteunen. Ook jonge en oude paarden hebben vaak een verminderde weerstand en kunnen wat
extra ondersteuning gebruiken net zoals vermoeide paarden op het einde van het wedstrijdseizoen.
Cavalor Resist + Vit C bevat een sterke mix van antioxidanten en kruiden die het lichaam beschermen en het
immuunsysteem in een hogere graad van alertheid brengen. Zo wordt de weestand op peil gehouden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
De immuniteit is een complex gegeven en wordt voortdurend op de proef gesteld. De thymus,
de darmen, het lymfesysteem, de witte bloedcellen, beenmerg, de antistoffen, de slijmvliezen,
de huid, de milt en de lever werken zo goed mogelijk samen om het lichaam te beschermen
tegen pathogenen. Cavalor Resist + Vit C bevat onderstaande ingrediënten waaronder kruiden
en antioxidanten om op verschillende manieren het immuunsysteem te ondersteunen om zo
de weerstand op peil te houden.
Antioxidantmix (Vitamine C, Vitamine E, Beta-Caroteen en Bioflavonoïden): hebben een belangrijke rol als antioxidant
en als weerstandversterkers. Een combinatie van verschillende antioxidanten werkt sterker dan een hoge dosering
van één antioxidant aangezien elk antioxidant anders functioneert. Vitamine E beschermt de cellen namelijk eerder
intercellulair, terwijl vitamine C eerder intracellulair werkt. In normale omstandigheden kan het paard voldoende
vitamine C aanmaken. Bij stressvolle situaties, ontstekingsreacties en virusinfecties bijvoorbeeld wordt de behoefte
groter dan de lichaamseigen productie. Bovendien hebben ook sportpaarden een grotere behoefte aan vitamine C.
Kruidenextracten: Brandnetelbladpoeder, Paardenbloem en Berkeblad zijn kruiden die de weerstand versterken en
immuniteitssysteem ondersteunen.
Essentiële oliën (Tea Tree, Lemon Eucalyptus, Lemongrass): boosten het immuunstelsel door een verbeterde
ademhaling, bloedsomloop en lymfestelsel. Door hun ontspannende werking komen paarden en dus ook hun
weerstand minder onder druk te staan. Bovendien hebben ze een brede werking tegen externe organismen.
Mineralen (Fe, Cu, Zn, Mn, Mg): speciale samenstelling ter vorming van antibacteriële en antivirale enzymen in de witte
bloedcellen.
Prebiotica: Bevat o.a. nucleotiden DNA en RNA die de celdeling in belangrijke organen ondersteunen. Een verhoogde
celvermeerdering zorgt voor een verbeterde weerstand (immuniteit) en een verbeterde darmflora die een essentieel
onderdeel zijn van het immuniteitssysteem.
Spirulina: werkt antiviraal en heeft schimmelwerende eigenschappen. Spirulina is rijk aan vitaminen, essentiële
aminozuren, omega 3-vetzuren, essentiële vetzuren, allerlei mineralen en eiwitten, wat allemaal ondersteuning biedt
voor het immuunsysteem.
Weiproteine-isolaat: Is een precursor van Glutathion. Glutathion heeft een sterke anti-oxidatieve werking en zorgt
ervoor dat de lymfocyten optimaal kunnen werken. Glutathion is belangrijk in de DNA, eiwitten en prostaglandine
synthese, aminozuren transport, detoxificatie van toxines en carcinogenen.
Koninginnegelei: Bevat grote hoeveelheden eiwitten, vitaminen (vooral B-complex) en glyceriden en zorgt voor extra
vitaliteit.
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HIGH
PERFORMANCE

Vitamine E

12 475 IU/kg

Ijzer

829 mg/kg

Vitamine C

180 839 mg/kg

Zink

3443 mg/kg

Vitamine B1

377 mg/kg

Mangaan

Vitamine B2

1076 mg/kg

Koper

Vitamine B3

1424 mg/kg

Selenium

Vitamine B6

225 mg

L-Lysine

1038 mg/kg
739 mg/kg
8,29 mg
42 745 mg/kg

3 mg/kg

Vitamine B12

51 mg/kg

Vitamine K

2286 mg/kg

Niacine

379 mg/kg

Bètacaroteen
Foliumzuur

246 mg/kg

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Dosis per paard per dag:
Paarden: 45g
Pony’s en veulens: 30g
Maximum: 100 g
Cavalor Resist + Vit C is specifiek geformuleerd voor topsportpaarden. Zij lopen een groter risico op een onderdrukt
immuunsysteem en komen in aanraking met triggers die hen verzwakken. Ook rond de periode van vaccineren
heeft Cavalor Resist + Vit C zin. Hieronder een overzicht van situaties waarin het gebruik van Cavalor Resist + Vit C
aangewezen is en hoelang je het dan moet geven:
•
Paarden met een onderdrukt immuunsysteem zoals oudere paarden, zwakkere paarden, paarden
die gestresseerd of vermoeid zijn door een lang wedstrijdseizoen, tijdens de verhaarperiode, ... Geef
minstens gedurende 20 dagen de aangeraden dosis. Ook indien het paard sneller hersteld ‘lijkt’.
•
Paarden met een hoog gehalte aan monocyten in hun bloed zijn waarschijnlijk aan het vechten tegen
een infectie. Geef minstens gedurende 45 dagen de aanbevolen dosis.
•
Paarden die reizen komen in contact met veel paarden van andere stallen. Bovendien hebben ze mogelijk
een stresserende reis achter de rug. Start minstens 10 dagen voor het vertrek en geef tot en met 1 week
na aankomst.
•
Paarden die gevaccineerd worden hebben soms griepsymptomen achteraf. Start daarom minstens 1
week voor het vaccineren en geef tot en met 2 weken na vaccinatie om deze periode voor het paard zo
aangenaam mogelijk te laten verlopen.

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Resist + Vit C
900 g – 2 lbs

20

Cavalor Resist + Vit C
2 kg – 4,4 lbs

45

Cavalor Resist + Vit C
5 kg – 11 lbs

112

HEPATO LIQ

VOOR ONTGIFTING VAN DE LEVER & NIEREN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Hepato Liq ondersteunt de leverfunctie na zware belasting van de lever, bijvoorbeeld een wedstrijdseizoen.
Of tijdens periodes waar de lever onder extra druk staat, bijvoorbeeld tijdens het wisselen van vacht.
De lever speelt een belangrijke rol in het metabolisme van het paard.
De lever is een chemisch fabriek, verantwoordelijk voor verscheidene belangrijke functies. De belangrijkste functie is
de ontgiftingsfunctie. Daarnaast speelt de lever een rol in het metabolisme van eiwitten, koolhydraten en vetten, de
productie en excretie van gal (het paard heeft geen galblaas), opslag van glucose, sporenelementen en vitamines, …
Nieren zorgen samen met de lever voor een efficiënte eliminatie van afvalstoffen. Om optimaal te blijven werken is het
aangeraden om na een seizoen waarin de lever en de nieren het hard te verduren kregen, hen te zuiveren met Cavalor
Hepato Liq.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Vooral tijdens het wedstrijdseizoen krijgt je paard heel wat te verwerken. Wanneer het hard
traint en presteert, produceert zijn lichaam veel afvalstoffen. Door de lever en nieren te
ondersteunen en zo het afbraakproces een handje te helpen, kan je paard die stoffen beter
verwerken. Met een kuur Cavalor Hepato Liq zuiver je de organen die de motor zijn achter
dat hele proces en stimuleer je hun werking. Het is als het ware een echte detox. Je paard
recupereert zo van een lang wedstrijdseizoen en je bereidt het ook nog eens voor op het
komende seizoen.
Cavalor Hepato Liq zit boordevol kruidenextracten die een weldadige werking hebben op de lever en de nieren.
Carduus marianus: Bevat Silymarine. Silymarine zorgt vooral dat bepaalde toxines niet door de levercelmembranen
passeren of deze niet beschadigen.
Daarnaast stimuleert het ook de vorming van levercellen, vermindert het ontstekingsreacties en heeft het een
antioxiderende werking.
Cynara scolymus: Heeft antioxiderende eigenschappen die maken dat Cynara scolymus de lever beschermt. Stimuleert
de algemene leverfunctie. Ondersteunt de leverreiniging en werkt ontgiftend. Cynara scolymus werkt preventief om
de lever te beschermen.
Silybum Marianum: beschermt lever en nieren en heeft antioxidatieve werking.
Solidago virgaurea: Heeft vooral een urinezuur afdrijvende en bloedzuiverende werking. Door de nierfunctie te
stimuleren en afvalstoffen te elimineren.
Spirulina extract: heeft ontgiftende eigenschappen en beschermt tegen giftige concentraties van bepaalde chemische
stoffen.
Taraxacum officinale: Ook wel gekend als de gewone paardenbloem. Dit kruid kent verschillende toepassingsgebieden.
Draineert de lever en bevordert de leverfunctie.
Taurine: helpt de levercellen te beschermen tegen vrije radicalen en toxines. Het ondersteunt bovendien het ontgiften
van de lever.
Urtica dioica: Urtica dioica kent volgende eigenschappen: immunostimulerend, ontstekingsremmend, antioxiderend
en anti-allergeen. Het is bewezen dat Urtica Dioica de lever beschermt aangezien het de algemene werking van de
lever bevordert.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor Hepato Liq wordt minstens éénmaal per jaar aangeraden om lever en nieren te
ontgiften. Geef 2 maal per dag 5cc Cavalor Hepato Liq, gedurende 25 dagen.
Dit kan over het voeder verspreid worden of rechtstreeks in de mond gegeven worden.
Bij ernstige leverproblemen is het aangeraden om 2 maal per dag 10 cc Cavalor Hepato
Liq te geven.
Maximum 20 cc per dag.
Tip: Om het niet te vergeten is het een goede gewoonte dit jaarlijks in te plannen bij het
wisselen van de vacht.
Raadpleeg bij aanhoudende (lever)problemen steeds je dierenarts.

Bij vloeibare supplementen is het normaal dat sommige ingrediënten bezinken en een laagje
vormen op de bodem. Het is aangeraden om de fles voor ieder gebruik goed te schudden
zodanig dat een homogene en consistente dosis gegeven wordt.

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Hepato Liq
250 ml – 8,5 fl.oz

25

Cavalor Hepato Liq
2 L – 67,63 fl.oz

200

LAMINAID

VOOR PAARDEN MET METABOLE PROBLEMEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor LaminAid wordt aangeraden in geval van gevoelige hoeven ten gevolge van metabole problemen.
Cavalor LaminAid werkt op verschillende niveaus in het lichaam om zo op een integrale manier metabole stoornissen
die tot symptomen van hoefbevangenheid kunnen leiden aan te pakken. Het ondersteunt de gevoelige darmflora
en brengt hormonale en metabole processen weer in balans. Cavalor LaminAid helpt ook de bloedcirculatie te
ondersteunen en op die manier de doorbloeding in de hoef te bevorderen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Cavalor LaminAid is een unieke, gebalanceerde combinatie van verschillende essentiële oliën
waaronder Eucalyptus globulus, Allium sativum en Betula alba. Elk worden ze getypeerd door
een specifieke structuur, samenstelling en werking. Wanneer ze in een blend opgenomen
worden, vullen ze elkaar aan en hebben ze een synergetisch en bijzonder doeltreffend effect.

Hoewel de wetenschap omtrent essentiële oliën nog in de kinderschoenen staat, krijgen ze steeds meer aandacht in de
humane geneeskunde en diergeneeskunde vanwege hun krachtige en helende eigenschappen. Het toepassingsgebied
van essentiële oliën is zeer breed. Zo wordt tea tree bijvoorbeeld vaak gebruikt in ontsmettingsmiddelen. Ook in
klinisch onderzoek wordt gekeken naar de impact van specifieke bestanddelen in etherische oliën op bepaalde virusen bacterieculturen maar ook in vivo wat hun invloed is op klinische aandoeningen zoals diabetes en obesitas. Zo is er
wetenschappelijk bewijs dat bv. look, gember, lavendel en munt extract een “anti-diabetische” werking hebben door
hun positief effect op vet- en koolhydraatmetabolisme en antioxidant en ontstekingsremmende eigenschappen.
Desondanks de vaak positieve resultaten zijn de onderliggende fysiologische mechanismen waarbij de essentiële
oliën hun effect uitoefenen nog grotendeels onbekend. Van sommige essentiële oliën weet men dat bepaalde
bestanddelen zoals mono terpenen en fenolische verbindingen reageren met celmembranen en membraangebonden
eiwitten zoals transportmechanismen, ion-kanalen en receptoren. Anderen beïnvloeden cellulaire signaalpaden en
regulatie van synthese en functie van bepaalde eiwitten zoals pro-inflammatoire cytokinen.
Hoefbevangenheid is meer dan een pijnlijke hoef. Het is een multifactoriële aandoening met een zeer complexe
pathofysiologie dat verschillende systemen in het lichaam aantast. Van endotoxine lekkage in het spijsverteringsstelsel
en insuline disregulatie tot ontsteking en vasoconstrictie in de lamellaire cellen. De meeste paarden die gevoelig zijn
aan hoefbevangenheid hebben systemisch metabole stoornissen.
Dit vraagt dus om een veelzijdige therapie die op verschillende niveaus werkt om zo op een holistische manier zowel
de symptomen als de oorzaken van deze aandoening te bestrijden. Cavalor LaminAid doet net dat. Het bevat een
unieke combinatie van essentiële oliën met een wetenschappelijk onderbouwde werking die niet alleen de symptomen
van hoefbevangenheid verbetert maar ook de onderliggende oorzaken verhelpt met het oog op een langdurig
effect. Uiteraard raden we bij behandeling van hoefbevangenheid ook een aangepast rantsoen, verzorging en
bewegingsregime aan voor het beste resultaat.
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De werking van Cavalor LaminAid als een blend van verschillende essentiële oliën kan verduidelijkt worden door
onderstaande eigenschappen:
•
Analgetisch: Bevat mono terpenen zoals limoneen en linalool waarvan beschreven is dat ze hun werking
uitoefenen via sensibilisatie en downregulatie van receptoren in het zenuwstelsel en de Na+ en/of Ca++ kanalen
beïnvloeden.
•
Antibacterieel: Bevat ofwel bestanddelen met een hydroxylgroep (fenolische verbindingen zoals carvacrol,
eugenol, thymol,… ), een estergroep (geranylacetaat en bornylacetaat), terpeen alcoholen (geraniol, citronellol),
ketonen (carvone), alifatisch koolwaterstof, sesquiterpenen (limoneen) of terpeen houdende aldehyden
(citronellal, neral en geranial). Het voorgestelde werkingsmechanisme van deze chemische bestanddelen is
door diffusie van de bacteriële celmembranen waardoor de permeabiliteit verhoogt met lekkage van vitale
intracellulaire componenten wat eindelijk leidt tot apoptose.
•
Antioxidant: Bevat bestanddelen zoals alkaloïden, flavonoïden en fenolen (carvacrol, carvone, caryophyllenem
limoneen, cineole en thymol). Deze chemische bestanddelen zijn krachtige vrije radicaalvangers.
•
Ondersteunt bloedcirculatie: Heeft een positief effect op bloedsomloop doordat ze lipideperoxidatie en
hemolyse verhinderen en de fluïditeit van erythrocyten bevorderen.
•
Ondersteunt metabolisme: Heeft een positieve werking op vet- en insulinemetabolisme (verlaging cholesterol,
triglyceriden, verhoging HDL, lagere glucosewaarden, verhindering van vetophoping, etc.).
•
Ondersteunt vertering: Gaat de groei van ongewenste darmbacteriën tegen en bevorderen gezonde fermentatie.
•
Ontstekingsremmend: Bevat bestanddelen zoals terpinen-4-ol, eugenol, neral en geranial waarvan gerapporteerd
is dat ze ontstekingsremmend werken doordat ze de synthese van bepaalde ontstekingsmediatoren belemmeren.
Hoefbevangenheid is een complexe aandoening en vaak gerelateerd aan spijsverteringsproblemen en een verstoord
metabolisme. Door combinatie van hogervermelde eigenschappen bekomen we een zeer brede werking. Cavalor
LaminAid helpt de darmflora in evenwicht te houden waardoor de vertering bevorderd wordt en het metabolisme
geoptimaliseerd wordt door ondersteuning van verschillende essentiële organen en weefsels. Bovendien heeft de
formule een stimulerend effect op de bloedsomloop en het lymfestelsel waardoor de doorbloeding naar de hoef beter
verloopt en afvalstoffen sneller geëlimineerd worden. Dit heeft een aangenaam en verlichtend effect. Verder wordt de
bloeddruk verlaagd waardoor de druk, die de pijn veroorzaakt in de hoef, ook afneemt.
Ook worden aan de oliën in Cavalor LaminAid antioxidante en ontstekingsremmende eigenschappen toegekend
waardoor ze de productie van vrije radicalen remmen en weefselherstel in de hoef bevorderen.

Cavalor LaminAid is een uniek en veelzijdig supplement voor paarden gevoelig voor de
symptomen van hoefbevangenheid. Het product werkt op een holistische manier om niet
alleen symptomen maar ook oorzakelijke factoren aan te pakken voor een langdurig effect.
Bewezen effect tijdens field studies met hoefbevangen paarden
De oliën in Cavalor LaminAid werden stuk voor stuk uitgekozen op basis van bovenstaande
wetenschappelijke inzichten en werden onderworpen aan praktijktesten waarbij zeer
positieve gezondheidsresultaten werden geboekt.
Aan de hand van een visuele inspectie werden 30 paarden/ponies met een milde tot matige
graad van hoefbevangenheid (zijnde verhoogde gevoeligheid en zichtbare mankheid)
uitgezocht voor een behandeling met LaminAid. Gedurende 4 weken kregen de dieren een
dagelijkse dosis LaminAid (50 mL/dag) dat peroraal werd toegediend alsook een hoefolie
met essentiële oliën (Cavalor PodoGuard) die topicaal op de hoeven werd aangebracht.
Sommige van de dieren kregen ook een aangepast rantsoen.
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Resutaten van de veldtesten:
De resultaten uit de veldtesten zijn ronduit schitterend. Bij de 2e visuele inspectie (na 4 weken behandeling) was
de mankheid bij 28 van de 30 paarden zeer duidelijk verbeterd. Geen van de paardeneigenaren rapporteerde een
ongunstig effect van de behandeling.
° De uitgebreide resultaten van de studie kunnen steeds opgevraagd worden.
Betula alba L.

15 ml / L

Eucalyptus globulus Labil

Allium sativum L.

5 ml/L

20 ml / L

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Het is aanbevolen Cavalor LaminAid met een spuit, rechtstreeks in de mond, toe te dienen.

Stap 1: Open de dop

Stap 2: Knip het middelste deel
van de plug zodat er een opening
is voor de spuit

Stap 3: Trek met een spuit de
gewenste hoeveelheid op

Dosis per dier per dag:
Dag 1: 2 x 50 ml
Vanaf de tweede dag: 2 x 25 ml per dag.
Bij proactief of langdurig gebruik (30 dagen of langer): 2 x 10 ml/dag

Voor optimaal resultaat gebruiken in combinatie met Cavalor PodoSens.
Cavalor PodoSens is een hoefolie die zorgt voor de uitwendige verlichting van gevoelige hoeven en bijdraagt aan
een sneller herstel ervan.
Cavalor PodoSens bevat enkele essentiële oliën die ook aanwezig zijn in LaminAid waaronder Betula alba en
Eucalyptus globulus. De olie tweemaal daags aanbrengen op de hoef en/of de zool van de hoef zorgt voor een
verhoogde bloedcirculatie en een snelle verlichting in geval van gevoelige hoeven. Betula alba bevordert ook de
elasticiteit van de hoef en bevordert de groei van de hoef.

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE
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VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor LaminAid 1L - 33.8 fl.oz

19
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“VOLDOENDE VOEDINGSSTOFFEN IN DE
JUISTE VERHOUDING ONDERSTEUNEN EEN
GEZOND LICHAAM.”
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BALANCERS

EEN GEBALANCEERD
RANTSOEN: EEN EVENWICHTIGE
EN STEVIGE BASIS.
VOLDOENDE VOEDINGSSTOFFEN IN DE
JUISTE VERHOUDING ONDERSTEUNEN EEN
GEZOND LICHAAM.
Dag in, dag uit zijn er verschillende processen gaande in het lichaam. Er worden
rode bloedcellen aangemaakt, kraakbeen wordt omgezet in botweefsel, nieuwe
huidcellen worden aangemaakt, spieren worden sterker, … Om al deze processen
harmonieus te laten verlopen heeft het lichaam voedingsstoffen nodig. Deze halen
ze uit de voeding waarna ze via de bloedstroom doorheen het lichaam gestuurd
worden. De sleutel tot een gezond lichaam is een evenwichtige aanvoer van
nutriënten. Net zoveel als het paard nodig heeft. Feed as you need dus.

SUPPLEMENTEN

KRACHTVOER

RUWVOER

WATER

Bovenstaande voedingsdriehoek duidt de noden van het paard aan. Met aan de basis hetgeen
ze het meeste nodig hebben. Daarboven wat op de tweede plaats komt, ... Zo wordt de driehoek
gevuld tot aan de top.
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Een gebalanceerd rantsoen bestaat bij paarden naast de vrije toegang tot vers
drinkwater uit een grote hoeveelheid ruwvoer. Ze moeten namelijk minstens 1,25 % van
hun lichaamsgewicht aan droge stof uit ruwvoer opnemen. De vezels hebben ze nodig
om hun dikke darm en de microflora die er leven gezond te houden. Vele paarden halen
uit hun ruwvoer ook voldoende energie en eiwit. Onderstaande tabel toont hoeveel
hooi een paard minstens moet eten om de energiebehoefte te dekken. Een paard van
600 kg kan per dag probleemloos 9-13 kg hooi eten. Pas als de paarden redelijke arbeid
moeten verrichten, is extra krachtvoer noodzakelijk. Hier halen ze dan extra energie, eiwit,
vitamines en mineralen uit.

PAARD VAN 600KG
IN VERSCHILLENDE
ARBEIDSKLASSEN

ENERGIEBEHOEFTE +
TOESLAG (EWPA)

HOEVEELHEID HOOI NODIG (KG)

Onderhoud

4.98

9,4

Recreatie
(1u lichte arbeid per dag)

+1.43

12

Internationaal springniveau
(1u matige training per dag)

+2.72

14,5

Renpaard
(1u zware training per dag)

+6.05

20,8

Krachtvoer geeft paarden dus niet alleen extra energie en eiwit. Het bevat ook vitamines
en mineralen die onmisbaar zijn in een evenwichtig rantsoen. Sterker nog, zij bepalen de
ideale dosering van krachtvoers.
We zien een trend opduiken dat mensen steeds minder krachtvoer gaan voeren en
ruwvoer terug op de voorgrond komt. Wij zijn blij met deze evolutie. Paarden zijn
herbivoren en moeten veel ruwvoer krijgen. Vaak gaan mensen minder dan de aanbevolen
hoeveelheid krachtvoer geven om de hoeveelheid energie te beperken. Ruwvoer kan dan
wel voldoende energie en eiwit bevatten, de hoeveelheid vitamines en mineralen is nooit
genoeg. Wanneer paarden dus enkel ruwvoer krijgen of minder dan de aanbevolen
hoeveelheid krachtvoer wordt gegeven, is er een tekort aan bepaalde vitamines en
mineralen. Het is dan nodig om het rantsoen bij deze paarden aan te vullen met een
balancer.
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WAT ZIJN BALANCERS?
Balancers zijn sterk geconcentreerde supplementen die toegevoegd worden aan het
rantsoen om ervoor te zorgen dat de paarden alle nodige voedingstoffen in de juiste
hoeveelheden en verhoudingen binnenkrijgen. We kunnen balancers opsplitsen in
twee verschillende groepen: balancers voor dagelijks gebruik en balancers voor
tijdelijk gebruik.
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1. DAGELIJKS GEBRUIK

2. TIJDELIJK GEBRUIK

Balancers voor dagelijks gebruik brengen
voornamelijk het dagelijkse rantsoen in
evenwicht door tekorten aan te vullen.
Meestal spreken we hier dan vooral over
vitamines en mineralen die te weinig in het
dagelijks rantsoen aanwezig zijn.

Balancers kunnen ook gebruikt worden
om een tijdelijke hogere behoefte
aan specifieke nutriënten van paarden
te dekken. Zo beschikt Cavalor over
balancers die tijdelijk gegeven worden
om het paard te ondersteunen in de
spieropbouw of gewichtsaanzet.

Cavalor
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VITAMINES EN MINERALEN ALS ONDERDEEL
VAN DE NATUURLIJKE VOEDING
Het paard is van nature een steppedier dat leefde in de vrije natuur. Ze leven in een kudde
en zijn constant op pad. Wist je dat een paard in de natuur wel tot 15 km per dag aflegt?
Gedurende de dag houden ze zich wel 16 uur bezig met grazen. Verspreid over de
grote afstand die ze daarbij afleggen eten ze wat ze tegenkomen: verschillende soorten
grassen, kruiden en ook delen van bomen en struiken. Daaruit kunnen ze alles halen wat
ze nodig hebben.
Sinds de domesticatie van paarden worden ze op steeds kleinere oppervlaktes
gehouden. Ze brengen vaak het merendeel van de tijd door op stal en worden enkele
keren per week gereden. De moderne weide bevat slechts een paar grassoorten en is
veelal energie- en eiwitrijk. Door het beperkt assortiment aan grassen en kruiden is
ruwvoer nu veel minder gevarieerd dan in de natuur en dus minder rijk aan bepaalde
vitamines en mineralen.
Er is dus heel wat veranderd in het leven van de paarden, maar inwendig ziet hun
verteringsstelsel er nog net hetzelfde uit. Paarden die op stal staan kunnen niet grazen
en moeten dus de hele dag door toegang hebben tot ander vezelig materiaal om te
knabbelen, zoals hooi en stro bijvoorbeeld.
Naast hooi krijgen de meeste paarden ook krachtvoer. Voor sommige paarden is dat
echter niet nodig. Paarden die niet hard hoeven te werken bijvoorbeeld, kunnen meer
dan voldoende energie uit hun ruwvoer halen en hebben geen krachtvoer nodig.
Wat ze wel allemaal nodig hebben zijn vitamines en mineralen. Het gras dat in een
aangelegde weide staat of het hooi dat ze krijgen in de stal bevat namelijk lang niet
voldoende vitamines en mineralen om alle levensprocessen in het lichaam vloeiend te
laten verlopen. De invloeden van langdurige tekorten aan vitamines en mineralen en de
gevolgen op de ontwikkeling en gezondheid van paarden werden al talrijk aangetoond
in wetenschappelijk onderzoek. Tekorten aan vitamines en mineralen kan je niet altijd
onmiddellijk herkennen. Op lange termijn worden ze zichtbaar door bijvoorbeeld slechte
hoefkwaliteit, doffe vacht, kleurafwijking in de vacht, verminderde prestatie, ...

Cavalor
BALANCERS

WAT ZIJN VITAMINES EN MINERALEN NU EIGENLIJK?
VITAMINES EN MINERALEN ZIJN VAN GROOT BELANG
VOOR DE ALGEMENE GEZONDHEID. ZE HOUDEN HET
LICHAAM ALS HET WARE DRAAIENDE.
Vitamines worden ingedeeld in wateroplosbare en vetoplosbare vitamines.
Vetoplosbare vitamines zijn vitamine A, D, E en K. De andere vitamines vallen
onder de wateroplosbare vitamines. Met wateroplosbare vitamines kan je
in principe niet overdoseren, indien het paard hier een teveel aan heeft zal hij
ze niet opslaan maar gewoon uitplassen. Als er van de vetoplosbare vitamines
hoeveelheden gevoederd worden die sterk boven de aanbevelingen liggen
kan je in principe wel overdoseren.
Mineralen worden onderverdeeld in macromineralen en micromineralen.
Calcium, fosfor, kalium, natrium, chloor en zwavel zijn de macro-mineralen of
macro-elementen. Zij zijn in grote hoeveelheden nodig in het lichaam. Calcium,
fosfor en magnesium oa. hebben een belangrijke structurele rol, terwijl natrium,
kalium en chloor bijvoorbeeld zich ontfermen over een goede vochthuishouding
en zuur-basebalans. Ijzer, koper, zink, mangaan, molybdeen, selenium, kobalt
en jodium vormen de micro-elementen of sporenelementen. Zij moeten in
kleinere hoeveelheden voorkomen in het rantsoen. Toch zijn ook zij onmisbaar.
Wanneer ze niet voldoende in het rantsoen voorkomen ontstaan gebreksziektes.
Anderzijds bestaat bij sporenelementen ook het risico op overdosering.
Overdoseren met sporenelementen kan zorgen voor toxische reacties. Het komt
er dus op aan om een gepaste hoeveelheid van de sporenelementen te
gebruiken. Reden te meer om er zelf niet mee te gaan experimenteren en steeds
met uitgebalanceerde supplementen te werken. Bepaalde sporenelementen
waaronder zink, mangaan en selenium zorgen als katalysatoren en co-enzymen
voor een vlot verloop van bepaalde reacties in het lichaam.

Kortom, allen hebben ze een grote invloed op de normale
ontwikkeling, groei, weerstand en het metabolisme. Energie leveren
vitamines en mineralen niet rechtstreeks maar velen van hen
spelen wel een belangrijke rol in het energiemetabolisme, wat
hen dus ook heel belangrijk maakt als het over prestaties gaat.
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Weetje

WIST JE DAT… TEKORTEN NIET ALTIJD ZICHTBAAR ZIJN
IN HET BLOED?
Bloedanalyses zijn zeer nuttig. Ze leren ons veel over hoe het paard zich voelt.
Zo kunnen infecties opgespoord worden of kunnen spierproblemen vastgesteld
worden aan de hand van bepaalde enzymconcentraties in het bloed. Conclusies
trekken in verband met vitamine- en mineraaltekorten op basis van 1 bloedanalyse
is niet vanzelfsprekend en kan misverstanden opleveren. De hoeveelheid vitamines
en mineralen in het bloed is namelijk vrij variabel doorheen het jaar en kan zelfs
schommelen doorheen de dag. Daarnaast moet men rekening houden met het
feit dat sommige vitamines vetoplosbaar zijn. De hoeveelheid van deze vitamines
aanwezig in het bloed kan dus lager zijn dan de hoeveelheid vitamines aanwezig
in het volledige lichaam. Om te weten of een paard voldoende vitamines
en mineralen binnenkrijgt is het dus steeds verstandig om zich te baseren
op verschillende bloedanalyses in combinatie met het berekenen van het
rantsoen.

HOEVEELHEID, KWALITEIT EN VERHOUDING,
VAN EVEN GROOT BELANG
Tekorten voorkomen is bijgevolg van essentieel belang. Zorg voor een gebalanceerd
rantsoen dat voldoende vitamines en mineralen bevat. Besteed voldoende aandacht
aan het etiket wanneer je je paard een vitamine- en mineralensupplement wil geven.
De opneembaarheid van mineralen is namelijk sterk afhankelijk van de gebruikte vorm.
Zo is de anorganische vorm doorgaans minder goed opneembaar dan organische vormen.
Niet alles wat op het etiket staat is bijgevolg opneembaar. In onderstaande tabel wordt dit
duidelijk gemaakt.

Mineraal (opneembaarheid)

ANORGANISCH

ORGANISCH

Ijzer

Ijzeroxide (12 %)

Ijzerchelaat (125%)

Magnesium

Magnesiumoxide (35 %)

Magnesiumlactaat (48%),
magnesiumcitraat (50%),
magnesiumgluconaat (57%)

Behalve dat de paarden voldoende mineralen binnenkrijgen is het ook belangrijk dat
ze de verschillende mineralen in de correcte balans opnemen. De balans tussen de
verschillende mineralen in het lichaam is van groot belang voor het goed functioneren van
alle lichaamsfuncties. Een teveel aan één bepaald mineraal zoals fosfor kan bijvoorbeeld de
absorptie van een ander mineraal, calcium bijvoorbeeld, verstoren en op die manier voor
tekorten en problemen zorgen.
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CAVALOR BALANCERS
Bij Cavalor dragen we “Feed as you need” hoog in het vaandel. Paarden moeten niet
onnodig veel krachtvoer krijgen. Te veel energie in het rantsoen kan namelijk resulteren
in verzuurde spieren en obese paarden. Bovendien zijn alle paarden anders en is een
rantsoen op maat aangewezen. Ook de beweging en het management spelen een
belangrijke rol in het bepalen van een geschikt rantsoen.
Voor paarden die geen volledig voer krijgen (weinig of geen krachtvoer, enkelvoudige
granen, …) of tijdelijk specifieke noden hebben (spieropbouw, gewichtsaanzet) heeft
Cavalor verschillende balancers in haar gamma. Welk supplement het meest aangewezen
is, hangt vooral af van de noden van je paard.
BALANCERS VOOR DAGELIJKS GEBRUIK:
→ Cavalor Nutri Plus: Vitaminen en mineralen balancer voor een evenwichtige
voeding voor sportpaarden.
→ Cavalor Nutri Support: Vitaminen en mineralen balancer voor een
evenwichtige voeding.
→ Cavalor Nutri Grow: Vitaminen en mineralen balancer voor een evenwichtige
voeding in de fokkerij en opfok.

BALANCERS VOOR TIJDELIJK GEBRUIK IN
SPECIFIEKE SITUATIES:
→ Cavalor VitAmino: Eiwitrijke balancer voor een sterke
bespiering verrijkt met vitamines en mineralen.
→ Cavalor WholeGain: Vetbalancer voor coole energie,
veilige gewichtstoename en een glanzende vacht
verrijkt met B-vitamines en mineralen.
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NUTRI PLUS

VOOR EEN GEBALANCEERDE VITAMINEN- EN
MINERALENAANVULLING BIJ SPORTPAARDEN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Nutri Plus bevat alle voedingstoffen die uw sportpaard nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.
Veel sportpaarden krijgen om uiteenlopende redenen weinig of geen krachtvoer. Bijvoorbeeld omdat ze heel gevoelig
zijn voor suiker en zetmeel, omdat ze te veel energie hebben, omdat ze overgewicht hebben, of omdat ze energie krijgen
onder de vorm van granen zoals gerst, haver, spelt,… Dat is op zich geen probleem, zolang ze maar alle voedingstoffen
binnen krijgen die ze nodig hebben. Sportpaarden hebben een nog hogere behoefte voor bepaalde vitamines en
mineralen dan recreatiepaarden. Bijvoorbeeld vitamines en mineralen die spierondersteuning of – bescherming
bieden of wateroplosbare vitamines aangezien ze meer drinken en meer zweten. Cavalor Nutri Plus voorziet al deze
voedingsstoffen zodat de paarden optimaal kunnen presteren. Cavalor Nutri Plus wordt gegeven naast een rantsoen
van voldoende ruwvoer, eventueel aangevuld met granen voor paarden die extra energie nodig hebben.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bevat een sterke blend van voedingsstoffen ter ondersteuning van het bewegingsstelsel en de algemene conditie
van sportpaarden.
Cavalor Nutri Plus is geformuleerd om aan de noden van sportpaarden te voldoen. Het bevat alle vitamines, mineralen,
sporenelementen, elektrolyten, vetzuren en aminozuren die noodzakelijk zijn voor een sportpaard
om optimaal te presteren. Macromineralen zoals calcium en magnesium en elektrolyten waaronder
kalium, natrium en chloor zijn belangrijk ter ondersteuning van een goede werking van de spieren
en het zenuwstelsel. Ook vitamine D en mangaan en antioxidanten waaronder selenium en vitamine
E en C zorgen voor een betere spierfunctie. B-vitamines zijn wateroplosbare vitamines. Zij zijn in
verhoogde hoeveelheid toegevoegd omdat sportpaarden meer drinken en vocht verliezen. Ze
spelen een belangrijke rol in het energiemetabolisme en zijn daarom van groot belang voor sportpaarden. Foliumzuur
is belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen en dus cruciaal voor een optimale conditie. Bovendien wordt
rekening gehouden met de voedingsstoffen die reeds in het ruwvoer voorkomen. Zo voegen wij bijvoorbeeld geen
extra ijzer toe omdat ruwvoer al een ruime hoeveelheid ijzer bevat.
Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Niet enkel de hoeveelheid van de voedingsstoffen is belangrijk, ook de balans tussen bepaalde mineralen is heel
belangrijk. Een teveel van één bepaald element kan namelijk de opname van andere elementen
verstoren. Zo kan een teveel aan ijzer de opname van koper en zink bijvoorbeeld tegengaan. Er werd
als bron van koper, zink en mangaan zowel voor de gechelateerde vorm als de covalent gebonden
hydroxvorm gekozen omdat zij enerzijds beter opneembaar zijn en anderzijds ook stabieler
blijven. Om de stabiliteit van Cavalor Nutri Plus te optimaliseren, zijn de vitamines gescheiden van
de sporenelementen in het product. Door dit te doen, wordt voorkomen dat de twee met elkaar
reageren. De groene pellets bevatten vitamines en mineralen, terwijl de beige pellets sporenelementen bevatten.
Deze pellets worden perfect homogeen gemengd, zodat het paard van elk element de juiste hoeveelheid krijgt.
Laag in energie en eiwit voor de ideale aanvulling naast een rantsoen dat enkel ruwvoer bevat.
Gras en hooi zijn vaak rijk aan energie en eiwit maar bevatten vaak onvoldoende vitamines en mineralen. Cavalor
Nutri Plus werd zo geformuleerd dat het de ideale aanvulling vormt voor een rantsoen dat enkel uit
ruwvoer bestaat. Ook wanneer paarden minder dan de aanbevolen hoeveelheid krachtvoer krijgen
uit schrik dat ze te “heet” worden of indien energie gegeven wordt onder de vorm van enkelvoudige
granen zoals gerst, haver en tarwe dient er opgelet te worden dat het rantsoen alles bevat wat ze nodig
hebben. Cavalor Nutri Plus bevat geen extra energie en eiwit, waardoor de paarden en pony’s er niet
heet of dik van worden.
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Analytische samenstelling:
40,9%

ruwe as

12,1%

ruw eiwit
ruw vet

fosfor

4,6%

natrium

6,4%

ruwe celstof

magnesium

1,8%

Methionine
Lysine

calcium

2%

9,2%
2,9%
1,2%
1%

kalium

0,8%

chloor

2,65%

Toevoegingsmiddelen (/kg)
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A (3a672a)

650 000 IU

Vitamine D3 (3a671)

75 000 IE

Vitamine E (3a700)

9 110 mg

Vitamine C (3a312)

500 mg

Vitamine B12

2 mg

Vitamine B3

1000 mg

Vitamine B2

500 mg
405 mg

Vitamine B6 (3a831)

100 mg

Niacine

50 mg

1500 mg

Foliumzuur (3a316)
Biotine (3a880)

200 mg
12,5 mg

Choline chloride (3a890)

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
+ (gehydrateerd mangaanchelaat van aminozuren,
3b510)
5 000 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405) +
1 625 mg
(dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)

Vitamine B1 (3a821)
Vitamine K (3a711)

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605) +
(zinkchloridehydroxidemonohydraat, 3b609)
5 000 mg

10 000 mg

Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

30 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
12 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801) +
18 mg
(L-selenomethionine, 3b8.12)
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Geef Cavalor Nutri Plus dagelijks wanneer het rantsoen niet
voldoende voedingsstoffen bevat. Eenmalig vitamines en
mineralen aan een paard geven, heeft geen zin.
Dosering per dier per dag:
•
Pony’s en recreatiepaarden: 100 g
•
Sportpaarden: 150 g
1 maatschepje = 100 g - Maximumhoeveelheid per paard: 400 g
TIP: Indien het paard meer dan 1,5 kg krachvoeder per dag krijgt,
dosering halveren.
TIP: Cavalor Nutri Plus is een zeer geconcentreerde bron van
vitamines en mineralen waardoor slechts een kleine dagelijkse dosis nodig is. Wanneer paarden dit niet goed
opnemen, is het aangewezen dit onder een beetje krachtvoer te mengen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Emmer na gebruik goed sluiten. Droog en koel bewaren buiten het bereik van kinderen.
1,5 jaar houdbaar na productiedatum.

EANCODE
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VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Nutri Plus
5 kg / 11 lbs

50

Cavalor Nutri Plus
20 kg / 44 lbs

200

NUTRI SUPPORT

VOOR EEN GEBALANCEERDE VITAMINEN- EN
MINERALENAANVULLING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Nutri Support bevat alle voedingsstoffen die het recreatiepaard nodig heeft om te blaken van gezondheid.
Het is een algemene trend om meer ruwvoer te voederen en minder krachtvoer. Voldoende ruwvoer is inderdaad de
basis van elk rantsoen. Alleen moet er bij deze manier van voederen wel op gelet worden dat de paarden nog steeds
voldoende vitamines en mineralen opnemen. Commerciële krachtvoers bevatten namelijk wel vitamines en mineralen,
maar enkelvoudige granen en ruwvoer bevatten deze niet in voldoende mate. Wanneer er dus geen, of niet voldoende
krachtvoer gegeven wordt is het noodzakelijk om aan te vullen met een vitamine- mineraalsupplement zoals Cavalor
Nutri Support.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bevat een sterke blend van vitamines en mineralen als ideale aanvulling naast een rantsoen dat enkel ruwvoer bevat.
Cavalor Nutri Support werd zo geformuleerd dat het de ideale aanvulling vormt voor een rantsoen
dat enkel/vooral uit ruwvoer bestaat en weinig krachtvoer bevat. Gras en hooi zijn vaak rijk aan
energie en eiwit maar bevatten vaak onvoldoende vitamines en mineralen. Cavalor Nutri Support
bevat alle vitamines, mineralen en sporenelementen die een recreatiepaard nodig heeft om in
perfecte gezondheid te verkeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de voedingsstoffen die reeds
in het ruwvoer voorkomen. Zo voegen wij bijvoorbeeld geen extra ijzer toe omdat ruwvoer al een
ruime hoeveelheid ijzer bevat. Voor de vitamines en mineralen in Cavalor Nutri Support werd gebruik gemaakt van
covalent gebonden hydroxymineralen en gechelateerde sporenelementen. Deze zijn stabieler en zijn veel makkelijker
opneembaar dan anorganische mineralen. Cavalor Nutri Support bevat geen extra energie of eiwit waardoor de
paarden er niet heet of dik van worden.
Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Er werd gekozen voor covalent gebonden hydroxymineralen (Cu, Zn, Mn) omdat zij beter opneembaar
zijn en stabieler blijven. Ook de balans tussen de voedingsstoffen is heel belangrijk aangezien een
teveel van één bepaald element de opname van andere elementen kan verstoren. Zo kan een teveel
aan ijzer de opname van koper en zink bijvoorbeeld tegengaan.
Laag in energie en eiwit voor de ideale aanvulling naast een rantsoen dat enkel ruwvoer bevat.
Cavalor Nutri Support werd zo geformuleerd dat het de ideale aanvulling vormt voor een rantsoen dat
enkel/vooral uit ruwvoer bestaat en weinig krachtvoer bevat. Voor recreatiepaarden zijn gras en hooi
vaak rijk genoeg aan energie en eiwit. Cavalor Nutri Support bevat enkel vitamines en mineralen. Geen
extra energie of eiwit dus waardoor de paarden er niet heet of dik van worden.
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Analytische samenstelling:
71,51%

ruwe as

3,19%

ruw eiwit
ruw vet

3,09%

ruwe celstof

calcium

16%

fosfor

5,0%

natrium

1,9%

magnesium

5,0%
3,5%

Toevoegingsmiddelen
Vitamines

Sporenelementen / micromineralen

Vitamine A (3a672a)

500 000 IU

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605)

Vitamine D3 (3a671)

50 000 IE

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
3 500 mg

4 400 mg
Vitamine E (3a700)
Natuurlijke vit E
2 500 mg
1 000 mg

Vitamine C (3a312)

855,4 mg

Niacine (3a314)
Vitamine B3 (3a841)
Vitamine B2

508 mg

384,2 mg
100 mg

Vitamine B6 (3a831)

80 mg

Choline chloride (3a890)
Vitamine K (3a711)

72 mg
20 mg

Foliumzuur (3a316)
Biotine (3a880)
Vitamine B12
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10 mg
1 mg

Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405)
1 000 mg
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

575 mg

50 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
5 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801)

Vitamine B1 (3a821)

4000 mg

13 mg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Eenmalig vitamines en mineralen aan een paard geven, heeft geen zin.
Cavalor Nutri Support is dagelijks nodig, wanneer het rantsoen niet
voldoende voedingsstoffen bevat.
Dosering per dier per dag:
•
Pony’s en recreatiepaarden: 50 g
•
Sportpaarden: 100g
1 maatschepje = 100 g - Maximum per paard: 200g
Tip: In combinatie met meer dan 1,5 kg commercieel krachtvoer: dosering
halveren
TIP: Cavalor Nutri Support is een zeer geconcentreerde bron van vitamines en mineralen waardoor slechts een
kleine dagelijkse dosis nodig is. Wanneer paarden dit niet goed opnemen, is het aangewezen dit onder een beetje
krachtvoer te mengen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Emmer na gebruik goed sluiten. Droog en koel bewaren buiten het bereik van kinderen.
1,5 jaar houdbaar na productiedatum.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Nutri Support
5 kg / 11 lbs

50

Cavalor Nutri Support
20 kg / 44 lbs

200

NUTRI GROW

VOOR EEN GEBALANCEERDE VITAMINEN- EN
MINERALENAANVULLING IN DE FOKKERIJ EN OPFOK
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Nutri Grow bevat alle vitamines en mineralen die veulens, jonge paarden en drachtige of lacterende merries
nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.
Wanneer fokmerries en paarden in de groeifase veel tijd doorbrengen op rijke weides, halen ze reeds voldoende
energie en eiwit uit dit rantsoen. Vitamines en mineralen echter zijn hierin onvoldoende aanwezig. Cavalor Nutri Grow
werd samengesteld om net deze tekorten bij jonge paarden en merries vanaf de 7e maand dracht in een gebalanceerde
mix aan te vullen. Yucca extract stimuleert de opname van vitamines en mineralen. Macronutriënten (Ca, P en Mg) en
sporenelementen (Cu, Zn, Mn) worden in een uiterst goed opneembare vorm en in de juiste verhouding aangeboden
om de ontwikkeling van een sterk en gezond bewegingsstelsel te ondersteunen. Door de vitamines en mineralen
enerzijds en sporenelementen anderzijds in twee aparte korreltjes te persen wordt de stabiliteit gegarandeerd en de
voedingswaarde behouden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bevat een sterke blend van vitamines en mineralen voor de ontwikkeling van sterke, harde botten en gezonde
gewrichten
Jonge paarden en fokmerries lopen vaak in de weide, wat uitstekend is voor hun ontwikkeling
en welzijn. Vaak zijn deze weides rijk aan energie en eiwit maar bevatten ze weinig vitamines en
mineralen. Cavalor Nutri Grow werd zo geformuleerd dat het de vitaminen- en mineralenbehoefte
van jonge paarden en dragende of lacterende merries dekt. Ook al vindt de grootste groeispurt
van het veulen pas plaats tijdens de laatste 3 maanden van de dracht, toch stijgt de behoefte aan
bepaalde nutriënten voor de merrie al een stuk eerder. Er wordt aangeraden om een rantsoen hoger
in bijvoorbeeld calcium, fosfor, koper, jodium, … te gebruiken vanaf de 7de maand van de dracht. Het skelet van een
ongeboren veulen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Later is ook een goede botdichtheid cruciaal om een
sterk beenwerk te ontwikkelen. Cavalor Nutri Grow ondersteunt een gecontroleerde en gelijkmatige omzetting van
het kraakbeen in het skelet tot sterke en harde botten. Cavalor Nutri Grow bevat een optimale verhouding tussen
calcium, fosfor en magnesium voor een goede botgroei en -dichtheid, aangevuld met organisch goed opneembare
sporenelementen – koper, zink en mangaan – zorgen voor een goede ontwikkeling van het bewegingsapparaat zijnde
botten, kraakbeen, gewrichten en pezen. Bovendien zorgen de essentiële aminozuren methionine, lysine, cystine,
threonine en tryptofaan voor de cruciale bouwstenen voor een goede ontwikkeling.
Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Nutri Grow bevat kalkwier, afkomstig uit de zee, dat als algenbron een natuurlijke en zeer goed
opneembare vorm van calcium en magnesium aanbrengt. Dit zuivere natuurproduct zorgt niet
alleen voor de ondersteuning van de ontwikkeling van sterke botten, het heeft bovendien een
zeer gunstige invloed op het maagdarmstelsel. Ook het yucca-extract stimuleert de opname van
mineralen en sporenelementen.
Er werd gekozen voor covalent gebonden hydroxymineralen (Cu, Zn) en gechelateerde (Mn)
sporenelementen omdat zij beter opneembaar zijn en stabieler blijven. Om de stabiliteit van Cavalor Nutri Grow
nog te optimaliseren, zijn de vitamines gescheiden van de sporenelementen in het product. Door dit te doen, wordt
voorkomen dat de twee met elkaar reageren. De groene pellets bevatten vitamines en mineralen, terwijl de beige
pellets sporenelementen bevatten. Deze pellets worden perfect homogeen gemengd, zodat het paard van elk element
de juiste hoeveelheid krijgt.
Laag in energie en eiwit voor de ideale aanvulling naast een rantsoen dat enkel ruwvoer bevat.
Jonge paarden en fokmerries lopen vaak in de weide, wat uitstekend is voor hun ontwikkeling en
welzijn. Vaak zijn deze weides rijk aan energie en eiwit maar bevatten ze weinig vitamines en mineralen.
Cavalor Nutri Grow werd zo geformuleerd dat het de vitaminen- en mineralenbehoefte van jonge
paarden en dragende of lacterende merries dekt zonder extra energie en eiwit aan te brengen. Ideaal
dus om het rantsoen in evenwicht te brengen.
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Analytische samenstelling:
30,9%

ruwe as

14,5%

ruw eiwit

4,0%

ruw vet

Lysine

2,5%

kalium

0,19%

Tryptofaan

fosfor

magnesium

1%

Cystine

6%

natrium

7,5%

ruwe celstof

calcium

0,14%

1,9%
0,6%
0,8%

Methionine

1,9%

Threonine

0,48%

Toevoegingsmiddelen:
Vitamines

Sporenelementen
500 000 IU

Vitamine A (3a672a)

50 000 IE

Vitamine D3 (3a671)

5 500 mg

Vitamine E (3a700)

103 mg

Vitamine C (3a312)

551 mg

Niacine (3a314)

262 mg

Vitamine B3 (3a841)
Vitamine B12
Vitamine B2

0,5 mg
133 mg

Vitamine B1 (3a821)

28 mg

Vitamine B6 (3a831)

28 mg

Vitamine K (3a711)
Foliumzuur (3a316)
Biotine (3a880)

70 mg
26 mg

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605) +
(zinkchloridehydroxidemonohydraat, 3b609)
6 500 mg

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
+ (gehydrateerd mangaanchelaat van aminozuren,
3b510)
5 000 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405) +
1 625 mg
(dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

6 000 mg

40 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
12 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801) +
(L-selenomethionine, 3b8.12)
9,8 mg

3 mg

Choline chloride (3a890)

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat) + (gehydrateerd
2 000 mg
ijzerchelaat van aminozuren)

Cavalor
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Geef Cavalor Nutri Grow dagelijks wanneer het rantsoen niet
voldoende voedingsstoffen bevat. Eenmalig vitamines en mineralen
aan een paard geven, heeft geen zin.
• Veulens en pony’s: 100 g/dag
• Jonge paarden: 150 g/dag
• Dracht (laatste 5 maand) en lacterende merrie: 200 g/dag
1 maatschepje = 100 g – maximumhoeveelheid per paard 400 gr/dag
TIP: indien het paard meer dan 1,5 kg krachtvoer per dag krijgt,
dosering halveren.
TIP: Cavalor Nutri Grow is een zeer geconcentreerde bron van vitamines en mineralen waardoor slechts een kleine
dagelijkse dosis nodig is. Wanneer paarden dit niet goed opnemen, is het aangewezen dit onder een beetje
krachtvoer te mengen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Emmer na gebruik goed sluiten. Droog en koel bewaren buiten het bereik van kinderen.
1,5 jaar houdbaar na productiedatum.

EANCODE
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VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Nutri Grow
5 kg / 11 lbs

25 - 50

Cavalor Nutri Grow
20 kg / 44 lbs

100 - 200

VITAMINO

EIWITBALANCER VOOR EEN STERKE BESPIERING
VERRIJKT MET VITAMINES EN MINERALEN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor VitAmino is een bron van kwalitatieve eiwitten die door hun hoge verteerbaarheid en specifiek
aminozuurprofiel optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van meer spiermassa.
Bij de aanmaak van spieren is het belangrijk dat paarden over voldoende bouwstoffen, waaronder bepaalde aminozuren,
beschikken. Cavalor VitAmino bevat soja, luzerne en aardappeleiwit die alle essentiële aminozuren in de correcte
verhouding bevatten zodat zo efficiënt mogelijk een sterke bespiering wordt bekomen. Cavalor VitAmino kan ook
naast Strucomix Senior gebruikt worden om oudere paarden die makkelijk spiermassa kwijtraken in vorm te houden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Ondersteunt de opbouw van spiermassa en verbetert de bovenlijn.
Cavalor VitAmino ondersteunt spierbehoud en helpt bij de spieropbouw van je paard. Het eiwit waar
spieren uit opgebouwd zijn, is een keten van aaneengeschakelde aminozuren. Voor de opbouw van
spiermassa is naast voldoende bouwstoffen, die het paard haalt uit kwalitatief eiwit dat verteerd wordt
in de dunne darm, ook voldoende energie nodig om het proces te laten doorgaan. Naast de juiste
voeding is een aangepast bewegingsschema essentieel voor spierbehoud en -ontwikkeling. Tijdens
inspanningen vindt er namelijk spierafbraak plaats. Er ontstaan kleine scheurtjes in de spiervezels. Dit
triggert het lichaam om nieuwe spiervezels aan te maken. Cavalor VitAmino levert de benodigde aminozuren zodat
samen met inspanning spierherstel en spieropbouw kan plaatsvinden.
Levert een evenwichtig aminozuurprofiel uit goed verteerbare eiwitten.
De specifieke samenstelling van Cavalor VitAmino biedt een aminozuurprofiel dat zeer gelijkaardig
is aan dat van het spiereiwit van het paard. Essentiële aminozuren waaronder lysine, methionine,
leucine, … moeten via de voeding opgenomen worden. Cavalor VitAmino bestaat uit hoogwaardige
eiwitbronnen waaronder soja, luzerne en aardappeleiwit die in de dunne darm verteerd worden
tot aminozuren. De hoeveelheid van elk en de juiste onderlinge verhouding (ook het aminozuren
profiel genoemd) van deze aminozuren zijn bepalend voor een goede spierontwikkeling. Net als
puzzelstukjes die samen 1 puzzel maken, moet voor de opbouw van spierweefsel alle aminozuren voldoende en in
de juiste verhouding voorhanden zijn. Wanneer slechts één aminozuur ontbreekt, wordt het proces van spieropbouw
afgeremd.
Goed verteerbare eiwitten aangevuld met vitaminen en mineralen
Belangrijker dan het gehalte eiwit, is het gehalte verteerbaar eiwit. Iedere bron heeft een verschillende
verteerbaarheid. Zo is het eiwit in soja voor 50-80 % verteerbaar, terwijl dat in hooi een heel pak
lager ligt. Hoe beter verteerbaar het eiwit is, hoe minder eiwit een paard binnen moet krijgen om
over voldoende aminozuren te beschikken. Cavalor VitAmino bevat goed verteerbare eiwitbronnen
waaronder soja, aardappeleiwit en tarwevoermeel waardoor het totale gehalte eiwit beperkt kan
blijven. Bovendien bevat Cavalor VitAmino goed opneembare vitamines en mineralen waardoor het
naast ruwvoer tekorten kan opvullen.
Samenstelling
Sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja), luzerne, aardappeleiwit, tarwevoermeel, bietenmelasse,
tarwezemelen, fenugriek, calciumcarbonaat
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Analytische samenstelling:

35,0%

ruwe eiwit
ruw vet

2,0%

ruwe as

10,0%

calcium
fosfor
magnesium

9,0%

ruwe celstof
suikers

7,0%

zetmeel

7,0%

1,0%

lysine

0,8%

2,1%
0,55%

methionine

0,85%

cystine

natrium

0,05%

Threonine

kalium

1,8%

Tryptofaan

0,5%
1,5%
0,47%
1,65%

Isoleucine

2,2%

Arginine
Valine

1,86%

Histidine
Fenylalanine

0,85%
1,85%

Toevoegingsmiddelen/kg
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A (3a672a)
Vitamine D3 (3a671)
Vitamine E (3a700)
Biotine (3a880)

45 000 IU

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat, 3n103)

4 500 IE

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605)

500 mg
0,3 mg

Choline chloride (3a890)

280 mg

120 mg
450 mg

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
300 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405)
160 mg
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

2,6 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
0,3 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801)

204

1,2 mg

Cavalor®
Cavalor
BALANCERS

BALANCER

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor VitAmino wordt aangeraden voor paarden waarbij meer spiermassa
gewenst is.
Opgelet: te magere paarden kunnen moeilijk/geen spieren aanmaken.
Raadpleeg in dit geval eerst een nutritionist of dierenarts.
De aanbevolen dosis verschilt per situatie.
Voor sportpaarden wordt een dagelijkse dosis van 100 g – 200 g/100 kg
lichaamsgewicht aangeraden bovenop het huidige rantsoen. De dosis wordt
o.m. bepaald door de trainingsintensiteit.
Sportpaarden

/100 kg LG

Voor een paard van 600 kg

Lichte arbeid

100 - 150 g

600 - 900 g

Matige arbeid

125 - 175 g

750 - 1050 g

Zware arbeid

150 - 200g

900 - 1200g

Voor volwassen paarden die weinig of geen arbeid verrichten wordt een dagelijkse dosis van 100 g – 125 g/100 kg
lichaamsgewicht aangeraden bovenop het ruwvoer. Cavalor VitAmino bevat alle vitamines en mineralen om naast
ruwvoer aan de minimale behoefte te voldoen. De dosis is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer en het
eiwitgehalte van het rantsoen.
Voor oudere of geriatrische paarden wordt naast ruwvoer en Cavalor Strucomix Senior een dagelijkse dosis van
50 g – 100 g/ 100 kg lichaamsgewicht aangeraden.
Het is aangeraden om doseringen boven de 125 g/100 kg LG/dag te verdelen over meerdere maaltijden.
Tip: Voor een optimaal effect is een gebruiksduur van minimum 4 weken nodig. Geef de standaarddosering niet
langer dan 12 weken. Indien langer gebruik toch nodig is, gelieve de dosering te halveren.

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

VERPAKKING
Cavalor VitAmino 20 kg / 44 lbs

zak

WHOLEGAIN

VETBALANCER VOOR COOLE ENERGIE, VEILIGE
GEWICHTSTOENAME EN EEN GLANZENDE VACHT
VERRIJKT MET B-VITAMINES EN MINERALEN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor WholeGain is een vetrijke geconcentreerde mengeling dat bijdraagt aan een fit paard met een stralende
vacht en op een veilige manier gewichtsaanzet stimuleert.
Cavalor WholeGain is een balancer die het vetgehalte van het rantsoen aanzienlijk verhoogt en belangrijke nutriënten
voor het sportpaard aanbrengt waaronder B-vitamines en mineralen. Op die manier kan het ingezet worden voor
paarden die wat conditie missen of die moeilijk bijkomen. Cavalor WholeGain heeft een gebalanceerde verhouding
omega 3 en omega 6 vetzuren die zorgen voor een glanzende vacht en de immuniteit ondersteunen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Veilige gewichtstoename en een betere conditie door hoog gehalte goed verteerbaar vet
Cavalor WholeGain bevat meer dan 22 % vet. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vetrijke voeding
tal van voordelen heeft. Door gebruik te maken van vet als zeer geconcentreerde en veilige energiebron
kan met een beperkte hoeveelheid voer een betere verteerbaarheid van energie, organische stoffen en
proteïnen gerealiseerd worden. Bovendien worden reserves minder aangesproken tijdens sportprestaties
waardoor een optimale conditie en bovenlijn kan gecreëerd worden. Ook de kwaliteit van de vetten speelt
een belangrijke rol. Door gebruik te maken van verschillende soorten plantaardige oliën wordt een optimale
vetzuursamenstelling bekomen. Dankzij de specifieke vetzurensamenstelling treden een aantal bijkomende positieve
elementen op zoals betere verteerbaarheid van de vetten, verhoging van de immuniteit en anti-allergische effecten.
Gebalanceerde verhouding omega 3 en 6 vetzuren voor een glanzende vacht en een verhoogde immuniteit
Voor een goede weerstand en glanzende vacht is een optimale verhouding tussen de essentiële omega 3 en omega
6 vetzuren noodzakelijk. Ruwvoer zoals kwaliteitshooi en -gras bevatten van nature veel omega 3 vetzuren en zeer
weinig omega 6 vetzuren. Granen daarentegen zijn rijk aan omega 6 vetzuren. Paarden die grotendeels op stal staan
hebben vaak een lagere opname van essentiële vetzuren. Daardoor kunnen ze niet voldoende omega 9 vetzuren
aanmaken en is bovendien de balans tussen omega 3 en omega 6 verstoord waardoor problemen met de huid, het
hart en het lichamelijk herstel kunnen optreden en de weerstand kan afnemen. Dankzij het gebruik van oliën met een
relatief hoge verhouding omega 3 / omega 6, zoals lijnzaadolie en koolzaadolie, heeft Cavalor WholeGain de ideale
vetzuursamenstelling om je paard van binnenuit gezond te maken en van buiten uit te laten glanzen.
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Geleidelijke en langdurige vrijgave van energie voor een gecontroleerd energiek paard
Cavalor WholeGain biedt energie die snel beschikbaar is. Deze energie komt geleidelijk vrij waardoor paarden
meer conditie opbouwen en langer door kunnen gaan. Energie uit vetten is vooral belangrijk bij langdurige
inspanningen waarbij spieren die aeroob werken vetzuren als energiebron gebruiken. Door het verhogen
van het vetgehalte van het rantsoen kunnen spieren ook efficiënter met glucose omgaan tijdens anaerobe
activiteiten.
Bevat een sterke blend van vitamines en mineralen voor een optimale ondersteuning van het sportpaard
Cavalor WholeGain bevat naast belangrijke mineralen ook vitamines. Sportpaarden hebben een verhoogde
behoefte aan B-vitamines omdat deze onder andere een zeer belangrijke rol spelen in het energiemetabolisme.
Ze ondersteunen de productie van rode bloedcellen en komen tussen in het zuurstoftransport doorheen het
lichaam.
EWpa (energiewaarde paard): 1,13/KG
VREpa (verteerbaar ruw eiwit paard): 12,3 %
Analytische samenstelling:
12,6%

ruwe eiwit

22,2%

ruw vet
ruwe as

12,6%

ruwe celstof

8,7%

calcium

suikers

5,3%

fosfor

zetmeel

17,6%

magnesium

2,4%
1,0%
0,57%

natrium

0,33%

kalium

1,0%

Toevoegingsmiddelen/kg
Vitamines

Sporenelementen
60 000 IU

Vitamine A
Vitamine D3

8 900 IE
950 mg

Vitamine E
Vitamine K3

3,75 mg

Vitamine B1

33 mg

Vitamine B2

37 mg

Vitamine B3

71 mg

Vitamine B6

8 mg

Vitamine B12
Folinezuur
Vitamine C
Biotine

0,15 mg
15,78 mg
33 mg

0,56 mg

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat, 3n103)

532 mg

Zink (Zinksulfaatmonohydraat, 3b605) + (Zinkoxide,
725 mg
3b603)
Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
588 mg
Jodium (Water vrij calciumjodaat, 3b202)
4,38 mg
Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
4,38 mg
Selenium (Monohydraat Natrium seleniet, E8)
1,75 mg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Het gebruik van Cavalor WholeGain hangt af van het beoogde doel.
Glanzende vacht

50 g Cavalor WholeGain / 100 kg LG

Meer ‘coole’ energie voor sportpaarden

Lichte arbeid: 75 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG
Matige arbeid: 100 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG
Zware arbeid: 150 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG

Vervang hierbij een deel van de normale hoeveelheid krachtvoer door half zoveel
Cavalor WholeGain.
Bijvoorbeeld: Als je paard 600 kg weegt, matige arbeid levert en iets meer
energie kan gebruiken, vervang dan 1200 g van het normale rantsoen door 600 g
Cavalor WholeGain.
Gewichtsaanzet en verbeterde conditie
bij sportpaarden

150 g Cavalor WholeGain/ 100 kg LG

Voeg in dit geval de hoeveelheid Cavalor WholeGain toe aan het normale rantsoen.
Feed as you need: Cavalor WholeGain is een balancer die slechts gedurende een periode gegeven wordt. Maximum
12 weken geven of na 12 weken de dosering halveren.
TIP: Vetrijke voeding moet geleidelijk opgebouwd worden. Introduceer Cavalor WholeGain over een periode van
min. 5 dagen en geef max. 1 kg Cavalor WholeGain per paard per dag.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Zak na gebruik goed sluiten.
1 jaar houdbaar.

208

AANTAL PER OMDOOS

VERPAKKING

-

Cavalor Wholegain 20 kg / 44 lbs

EAN CODE
zak

Cavalor®
BALANCERS

“HET BELANG VAN DE JUISTE NUTRIËNTEN
VOOR MERRIE, VEULEN EN JONGE PAARDEN
IN ELKE GROEIFASE.”
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WWW.CAVALOR.COM

START SMART.
START STRONG.
FOKKERIJ

VAN VEULEN TOT YOUNGSTER:

EEN BELOFTE VOOR DE TOEKOMST
HET BELANG VAN DE JUISTE NUTRIËNTEN
VOOR MERRIE, VEULEN EN JONGE PAARDEN
IN ELKE GROEIFASE
Het fokken van een veulen is een mooi en speciaal proces. Het is de wens van elke fokker om
een gezond en sterk veulen te fokken dat zich kan ontwikkelen tot goed sportpaard. Een goede
periode van dracht, voorspoedige bevalling en daarna het stabiel opgroeien van het jonge paard
zijn allemaal aspecten die bijdragen aan de succesformule. Goed management in het algemeen
zoals stalling, weidegang en sociaal contact zijn belangrijke factoren. Vooral voeding is een
van de belangrijkste bouwstenen om het veulen uit te laten groeien tot een gezond, sterk en
succesvol sportpaard. Zorg voor een slimme start, dat geeft je toekomstige topper de sterkste
start!

ORGANISCH
ZN/CU/MN
essentieel voor
optimale ontwikkeling
bewegingapparaat
botten, gewrichten en
pezen
en voorkomen van latere
gewrichtsproblemen

Goed
fermenteerbare
vezels en gepofte
granen
ter ondersteunig
van vlotte
vertering

CA/P/
MG
Optimaal Ca:P,
Ca:Mg verhouding
is essentieel
voor opbouw
skelet

PROBIOTICA
PREBIOTISCHE
VEZEL
gezonde
darmwerking, de
basis van goede
natuurlijke
immuniteit
RIJK
aan
KWALITATIEVE
EIWITBRONNEN
om merrie in conditie te
houden tijdens dracht
en lactatie en optimale
ontwikkeling van
het veulen
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BALANS
tussen
BOUWSTOFFEN
en ENERGIE
voor een
gelijkmatige groei
van ongeboren
veulen.

Cavalor
FOKKERIJ

5 TIPS VOOR EEN SLIMME START
1

BEGIN MET EEN GEZOND GEWICHT
Het begint allemaal met het drachtig krijgen van een hengstige merrie. Niet alleen de
hormoonhuishouding maar ook de conditie moet optimaal zijn. Zo kan bijvoorbeeld
onder- of overgewicht het drachtig worden in de weg staan. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat ondergewicht van een merrie een minder groot probleem is dan

overgewicht. Als de merrie een gezond gewicht heeft zal het de drachtigheid positief
beïnvloeden.

2

ONDERSTEUN DE GROEI VAN HET ONGEBOREN VEULEN
De merrie is drachtig en de 11 spannende maanden van wachten zijn begonnen. Het

ontwikkelen van de foetus tot een gezond veulen vraagt vooral tijdens de laatste maanden

veel energie van de merrie. Dat mag natuurlijk niet ten kosten gaan van haar eigen conditie.
Onderzoek toont aan dat voeding van de merrie een levenslange impact heeft op de

gezondheid en atletische capaciteiten van het veulen. Voorzie de merrie dus gedurende het
hele jaar van een kwaliteitsvol rantsoen dat samen met de dracht evolueert en zo aan alle
essentiële nutriënten voldoet.

3

CHECK ALTIJD DE OPNAME VAN ANTISTOFFEN
In de laatste weken van de dracht heeft de merrie antistoffen aangemaakt die het

veulen na de geboorte opneemt via de biestmelk of ook wel colostrum genoemd. Het
veulen wordt steriel geboren zonder immuniteit ofwel weerstand. De eerste opname

van biestmelk is cruciaal voor het pasgeboren veulentje. Het neemt hier de belangrijke

antistoffen tot zich om weerstand te ontwikkelen. Dit is belangrijk want binnen 24 uur na
de geboorte sluit de dunne darm zich. Daarom moet het veulen dus snel de biestmelk
drinken voor opname van de antistoffen via de melk.

4

ZORG ZOVEEL MOGELIJK VOOR GELIJKMATIGE GROEI
Gelijkmatige groei, van foetus tot jong paard, is belangrijk. En dit begint al tijdens de
dracht. Vanaf de zevende maand van de dracht heeft de merrie extra ondersteuning

nodig voor een optimale groei van de foetus. Het kan zijn dat het veulen op enig moment
te snel of te langzaam groeit. Dat kan invloed hebben op ontwikkelingsstoornissen en
orthopedische aandoeningen zoals de ontwikkeling van OC en OCD.

5

MINIMALISEER MOMENTEN VAN STRESS
Tussen de vier en zes maanden wordt het veulen gespeend van de moeder. Het is

essentieel dat het veulen dan reeds zelfstandig eet, zowel ruw- als krachtvoer. Dat is niet

voor ieder veulen even gemakkelijk, daarom liggen groeistops op de loer. Voor een goede
conditie en ontwikkeling is voeding van groot belang. Zorg bovendien als fokker ook voor
stressloos opvoeden, het heeft allemaal invloed!

BORN TO WIN, BREED TO SUCCEED
Voor het dekseizoen begint zijn er al de nodige voorbereidingen gedaan. De combinatie van merrie en hengst
is zorgvuldig gemaakt. Welke sterke eigenschappen heeft mijn merrie en wat kan er verbeterd worden? Welke

hengst kan deze verbeteringen aan mijn merrie toevoegen? Zodra de merrie hengstig is kan ze gedekt worden.

En dan begint voor de fokker het wachten op de geboorte van het veulen. Ondertussen groeit de foetus van een
bolletje cellen tot een compleet veulen dat klaar is om geboren te worden. Het fokproces is een spannend en
vreugdevol traject.

1

De afgelopen jaren werden er gemiddeld
65.000 sportveulens* per jaar geregistreerd
bij WBFSH-stamboeken. In het totaal hebben
alle stamboeken meer dan 135.500 leden bij
elkaar.

2

Het geboortegewicht van het veulen is
ongeveer 10% van het gewicht van de merrie
voor de dracht.

3

Het dekseizoen bestaat uit drie fases:
bevruchting, dracht en lactatie. In Europa
vindt deze gewoonlijk plaats tussen april en
augustus.

4

De cyclus van een merrie duurt gemiddeld
21 dagen. De hengstigheid duurt gemiddeld
5-7 dagen, 24 uur voor het einde van de
hengstigheid vindt de eisprong plaats. De
draagtijd is 11 maanden.

5

De body conditie score (BCS) beïnvloedt de
kans op succesvolle dracht. Dierenartsen
adviseren doorgaans een BCS van 5-6 voor
fokmerries (op de 9-puntsschaal van Henneke).

6

Tijdens de dracht neemt het gewicht van de
merrie toe. Een gewichtstoename van 12% à
15% is normaal en voldoende.

tijdens dracht

7

Embryotransplantatie is al jaren een veel
gebruikte techniek om veulens te fokken.
Recenter is de ICSI-techniek: het injecteren van
één zaadcel in de eicel.

8

Een gezond veulen staat binnen 1-2 uur en
drinkt binnen 2-4 uur. Na 5 of 6 weken dalen
de voedingsstoffen in de merriemelk

9

Een merrie eet voor twee: al voor de bevalling
stijgt de behoefte aan eiwit en energie. Tijdens
lactatie is deze behoefte soms tot wel 1,5x
keer zoveel als een sportpaard in training.

10

De meeste veulens beginnen na een week
belangstelling voor ruwvoer en gras te krijgen,
waardoor het spijsverteringstelsel zich verder
ontwikkelt.

Gladde nek
Ronde
schoft

Vet rond de staart begint
zacht aan te voelen
Rug is vlak

Goede
Ribben niet
vetbedekking
zichtbaar, maar op heupbeen
wel voelbaar
Schouders en nek gaan vlot
over in lichaam

Goede
vetbedekking op
de bil

Gladde flank

BODY CONDITION SCORE
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EEN VLEKKELOZE START
Het drinken van biestmelk na de geboorte is van

levensbelang voor het veulen. In tegenstelling tot

BEHOEFTE ENERGIE / EIWIT
600 KG

andere zoogdieren kan de placenta van de merrie
geen antistoffen doorgeven aan het veulen. De

SPORTPAARD
(1u matige arbeid)

LACTATIE
(1e maand)

EWpa

6,9

9,8

VREpa

525 g

1115 g

biestmelk is dus letterlijk de kickstart van het veulen.
De merrie heeft hier antistoffen voor het veulen

opgebouwd. De antistoffen worden opgenomen in
het bloed via de dunne darm. Deze heeft de eerste
uren na de geboorte nog kleine openingen, maar

die sluiten zich binnen 24 uur. Met biest bouwt het

veulen weerstand op. Tip: laat zeker een bloedtest
doen door je dierenarts om zeker te zijn dat het

veulen genoeg anti-stoffen heeft binnen gekregen.

BEHOEFTE MINERALEN
TIJDENS DRACHT

VERANTWOORD GROEIEN

(500-600 kg lichaamsgewicht)

Verantwoord groeien betekent een geleidelijke

45
40

groei: zonder groeispurten of groeistops. In de

g/dag

35
30

ontwikkeling van foetus tot sportpaard is aandacht

25

voor geleidelijke groei essentieel. Onevenwichtige

20
15

groeispurten (te traag of te snel) zijn de grootste

10

risicofactoren voor ontwikkelingsstoornissen

5
0
0

2

4

6

8

Maand dracht

Calcium

10

12

en orthopedische aandoeningen. Belangrijke

mineralen voor ontwikkeling van het spier- en

botstelsel zijn Ca, P (verhouding 1.4-2:1), Cu, Zn, Mg

Fosfor

en Mn. Zorg altijd voor voldoende hoogkwalitatief
ruwvoer. Liefst zoveel mogelijk op de weide.
Beweging is namelijk ideaal voor een goede

NORMALE GROEISNELHEDEN
Leeftijd

ontwikkeling van het spier- en botstelsel.

% volgroeid

4 maand

35 %

6 maand

43 %

12 maand

65 %

18 maand

80 %

2 jaar

90%

3 jaar

95 - 100%

Wist je dat? Veulens regelmatig mest van hun

moeder eten! Dat is normaal en zorgt voor een
natuurlijke populatie van de darmflora.
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DE MIJLPALEN VAN FOETUS TOT YOUNGSTER OP EEN RIJ
De eerste mijlpaal is uiteraard hét moment waarop de dierenarts de dracht bevestigt, altijd een spannend

moment! Daarna volgen er nog veel meer mijlpalen in de ontwikkeling van je veulen. Welke? We zetten ze
voor je op een rij!

MIJLPALEN
bevruchting
Een gezond gewicht als
uitgangspunt voor een
sterke start (BCS 5, max 6).

FASES

In het begin van de dracht
is er nog geen nood aan
extra bouwstenen en/of
energie. De merrie kan
gevoederd worden en
activiteiten blijven doen
als voorheen.
ADVIES
Merrie met ondergewicht:
Een voedingsaanvulling
rijk aan kwalitatieve vetten
is de oplossing
Merrie met overgewicht
Overschakeling op een
voeder rijk aan kwalitatieve eiwitten, vitamines
en mineralen, arm aan
energie

01

* Maand 5 t/m 8 ongeboren veulen in volle groei.

Maand 9 t/m 11 ongeboren veulen in volle ontwikkeling.
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geboorte

dracht*
Vanaf de 7de maand is
het nodig om de merrie bij te voederen. Een
eiwitrijk voeder, dat ook
rijk is aan sporenelementen en vitamines (koper,
zink, mangaan, calcium,
fosfor & magnesium), is
het meest wenselijk.
Vanaf de 8ste maand kan
de merrie niet meer voldoende koper zelf afgeven. Voldoende koper in
de voeding van de merrie
is essentieel om latere gewrichtsproblemen bij het
veulen te voorkomen.
ADVIES
Cavalor ProBreed (pellet
of mix)
Cavalor Nutri Grow

02

Een veulen wordt geboren ZONDER immuniteit.
Het veulen moet zo snel
mogelijk na de geboorte
passieve immuniteit opbouwen om bacteriële en
virale infecties te voorkomen.
Dit gebeurt via biestmelk
of colostrum die binnen
de 24 u na de geboorte
opgenomen moeten worden door de dunne darm.
ADVIES
Cavalor Colostra en
Cavalor Hyppolac oplossing.

03

Cavalor
FOKKERIJ

Hoe voorkom je botaandoeningen
tijdens de dracht?

HOE ZORG IK VOOR STERKE BOTTEN BIJ
MIJN GEBOREN VEULEN?

Genetische aanleg, voeding en beweging hebben
invloed op de ontwikkeling van de botten. OC en
OCD zijn de belangrijkste botaandoeningen die
invloed hebben op de toekomstige prestaties als
sportpaard. Deze botaandoeningen kunnen zelfs al
tijdens de dracht ontstaan. Conditie en voeding van
de merrie spelen hierbij een sleutelrol. Overgewicht
bij de merrie kan metabole problemen bij het
veulen veroorzaken, wat de kans op ontwikkeling
van botaandoeningen vergroot. Een tekort aan
vitamines en mineralen bij de merrie, verhoogt
tevens de kans op ontwikkeling van OC en OCD bij
de foetus.

Na de geboorte kan het veulen nog
botaandoeningen ontwikkelen. De meeste
botaandoeningen ontstaan in de eerste 12
maanden. Door het veulen te voorzien van de juiste
dosis energie en eiwitten, maar ook vitamines en
mineralen, beperk je groeispurten en daarmee
botaandoeningen. Maar niet alleen voeding is van
belang, beweging is ook een must voor goede en
sterke botten! Beweging zorgt voor een goede
bloedcirculatie, wat bijdraagt aan een goede
verbening van de botten.

lactatie

spenen

Merries hebben een verhoogde behoefte aan
energie en eiwitten om
te voorzien in melkproductie en herstel eigen
lichaam. Ophogen krachtvoer gift aan de merrie.
ADVIES
Cavalor Probreed (muesli
of pellet)
Veulen 1 maand voor
spenen laten wennen aan
krachtvoer door veulen
brokjes bij te voeren.
ADVIES
Cavalor Start&Go Soft

04

Van veulen tot youngster

Op eigen benen zonder
groeistops. Reduceer
stress en zorg voor sociaal contact. Groeien vergt
veel energie en bouwstoffen. Tot 1 maand na spenen veulenbrok, daarna
geleidelijk terug overschakelen op voer van
de merrie
ADVIES
Cavalor Start&Go Soft
Cavalor ProBreed (pellet
of mix)

05

aan de slag!

Vanaf de leeftijd van 1 jaar
vertraagt de groei en wijzigt de behoefte aan energie en eiwitten. De hoge
nood aan goede combinatie van koper, zink en
mangaan blijft! Dit draagt
bij aan de versterking van
het bewegingsapparaat
en de botten. De verdere ontwikkeling van het
verteringsstelsel zal ook
de natuurlijke immuniteit
verder versterken.
Advies
Cavalor Juniorix

06

En dan is het tijd om aan
het werk te gaan. Met de
veranderende inspanning, verandert ook de
nutritionele behoefte. Bezoek MyCavalor voor een
aangepast voeradvies op
maat.
ADVIES
MyCavalor.com

07
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OP EIGEN BENEN
Na een aantal zorgeloze maanden aan de voet van zijn moeder komt dan toch de dag dat
het veulen alleen verder moet. Het spenen is voor het veulen een lastige overgang. Er is

geen perfecte timing voor dit proces en ook geen vaste methode. Het allerbelangrijkste
is dat het veulen gezond is én zelfstandig ruwvoer en krachtvoer kan eten. Weidegang,
veel bewegingsvrijheid en interactie met soortgenoten zijn essentieel. Tijdens of na

het spenen zal het veulen vaker met mensen (bv dierenarts) in aanraking komen. Als

het veulen dit niet gewend is en geen basisvaardigheden heeft geleerd, kan dit extra

stress leveren tijdens en na het spenen. Laat het veulen wennen aan mensen en leer het
basisvaardigheden (zoals lopen aan halster en touw) als het nog bij zijn moeder is.
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TIP

EENMAAL, ANDERMAAL, VERKOCHT!
Een veulen is een kostbaar bezit. Het vertegenwoordigt hoop voor

de toekomst. Veel veulentjes worden voorbereid op een keuring of

veiling. Een goede voorbereiding is het halve werk. Een evenement

zoals een keuring of een veiling is voor een veulen een hele belevenis

en kost veel energie. Neem daarom de tijd om je veulen hierop voor te
bereiden. Oefen bijvoorbeeld op verschillende plekken. En laat hem
of haar eraan wennen dat ze enige tijd van huis is. Een ontspannen
veulen presenteert zich beter dan een gestrest veulen. En het

allerbelangrijkste: zorg ervoor dat je veulen gezond en in optimale

conditie is. Een gezond veulen is fris genoeg om zich te presenteren op
ander terrein dan thuis.

EEN SLIMME START,
IS EEN STERKE START
Voor alle fokkers is het de wens om een gezond en sterk veulen te fokken. Een

veulen dat zich later ontwikkelt tot een goed sportpaard. Het proces is delicaat en
duurt lang maar kan het allemaal waard zijn als het paard zich op de juiste manier
ontwikkelt. Cavalor is voor iedere fokker dé partner met de juiste voeders en

supplementen op elk belangrijk moment in het verloop van de dracht, bevalling en
de opfok van het veulen.

• Cavalor Start&Go Soft (chunks)
• Cavalor Probreed (mix)

• Cavalor Probreed (pellet)
• Cavalor Juniorix (mix)

• Cavalor Colostra: voor de vervanging van biestmelk

• Cavalor Hyppolac: voor de vervanging van moedermelk

• Cavalor Nutri Grow: vitaminen en mineralen balancer voor een evenwichtige
voeding in de fokkerij en opfok.
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COLOSTRA

VOOR DE VERVANGING VAN BIESTMELK

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Colostra biedt pasgeboren veulens de levensnoodzakelijke biestmelk indien ze deze niet of onvoldoende via de
merrie ontvingen.
Pasgeboren veulens bezitten nog geen antistoffen, deze moeten ze binnen de 24 uur na de geboorte via biestmelk of
colostrum opnemen. Heeft een veulen om wat voor reden dan ook geen of zeer weinig biest binnengekregen, dan is het
levensnoodzakelijk dit tekort te compenseren. Cavalor Colostra verhoogt het gehalte van immunoglobulinen in het bloed.
Hierdoor kan het veulen zich beter verweren tegen ziektekiemen zoals virussen en bacteriën tijdens de eerste week van zijn
leven. Een stevige start is essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling van het veulen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bij zoogdieren, dus ook bij paarden, krijgt het embryo tijdens de dracht (bijna) geen antilichamen via de placenta. Hierdoor zijn
veulens voor het opbouwen van hun immuniteit volledig afhankelijk van het verkrijgen van antilichamen uit kwalitatieve biest/
colostrum gedurende de eerste uren na de geboorte. De absorptie van antilichamen uit colostrum is het hoogst binnen de
eerste 6 tot 8 uur na de geboorte. 24 uur na de geboorte kan het veulen geen antilichamen meer opnemen via de biest.
Bij moederloze veulens maar ook veulens van merries met weinig, geen of onvoldoende kwalitatieve biestmelk kan een tekort
aan immunoglobulines ontstaan. Een tekort aan immunoglobulinen brengt risico’s van het ontwikkelen van infectieziekten met
zich mee waaronder diarree en andere ziektes de kop op steken.
Cavalor Colostra bevat natuurlijke stoffen (gevriesdroogde colostrum), die essentieel zijn voor een gezonde groei van het
veulen. Cavalor Colostra is veilig te gebruiken bij alle veulens en bevat minstens 30% immunoglobulinen.

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg de inhoud van 1 verpakking (100 g) Cavalor Colostra toe aan 0,2 l Cavalor Hyppolac of water. Roer het poeder goed tot
het geheel opgelost is. Verstrek Cavalor Colostra met een fles met speen.
Opgelet: niet verwarmen in de magnetron, dit vernietigt de immunoglobulines.
Indien het veulen geen colostra via de merrie binnen kreeg: Cavalor Colostra binnen de 6 uur
na de geboorte toedienen en dit na 12-16 uur nog eens herhalen.
Indien het veulen te weinig colostra via de merrie binnen kreeg: Cavalor Colostra binnen de 24
uur na de geboorte toedienen.
Cavalor Colostra kan ook preventief gegeven worden tijdens de eerste 24 u om er zeker van
te zijn dat het veulen voldoende antistoffen binnen kreeg.

4. VERPAKKING EN BEWARING

#/OVERDOOS
1
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EANCODE

VERPAKKING
Cavalor Colostra 100 g – 0,22 lb

HYPPOLAC

VOOR DE VERVANGING VAN MOEDERMELK

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Hyppolac is een licht verteerbare oplosmelk met gelijkaardige nutritionele waarden als natuurlijke merriemelk.
Gedurende de eerste levensweken is het veulen volledig afhankelijk van de melk die het drinkt bij de merrie. Voldoende
voedzame melk is essentieel voor een gelijkmatige groei en goede ontwikkeling. Cavalor Hyppolac is een volwaardige
oplosmelk voor moederloze veulens of veulens die onvoldoende kwalitatieve melk kunnen drinken bij de merrie.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Cavalor Hyppolac bevat hoogwaardige mineralen en vitaminen die goed opgenomen worden. De energierijke melkvervanger
bevat naast vitamines A, D3, E, ook calcium, koper, ijzer, mangaan, zink, selenium, lysine, methionine en andere essentiële
aminozuren om te voldoen aan de behoeften van veulens.

ruw eiwit

23,00%

mangaan

50,00 mg/kg

Vitamine A

25 000 IU/kg

selenium

0,25 mg/kg

vitamine E

100 mg/kg

ruw vet

koper

3,00 mg/kg

Vitamine d3

15,50%
4000 IU/kg

calcium

1,00%

ijzer

80,00 mg/kg

zink

55,00 mg/kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN - BELANGRIJKE INGREDIENTEN
3. GEBRUIKSAANWIJZING
Verstrek Cavalor Hyppolac met een fles met speen of via een emmer. De ideale concentratie is 135 g Cavalor Hyppolac per l
water. De hoeveelheid melk per maaltijd en het aantal maaltijden is terug te vinden in onderstaand schema.
Los de benodigde hoeveelheid Cavalor Hyppolac in de halve hoeveelheid water op bij een temperatuur van 60 °C. Roer
het poeder goed tot het geheel opgelost is. Leng het geheel vervolgens aan met lauw water tot het mengsel de gewenste
temperatuur van 40 °C heeft.
Bij optreden van diarree, kan de dosering aangepast worden naar 65 g Cavalor Hyppolac per l water. Wanneer de diarree
vermindert kan de concentratie opgedreven worden naar de normale aanbevolen concentratie. Raadpleeg bij diarree
steeds een dierenarts.
Opgelet: Cavalor Hyppolac dient altijd opgelost te worden in water. Los op het voeder strooien kan slokdarmobstructies
veroorzaken.
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4. VERPAKKING EN BEWARING

#/OVERDOOS
1
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EANCODE

VERPAKKING
Cavalor Hyppolac
10 kg – 22 lb

NUTRI GROW

VOOR EEN GEBALANCEERDE VITAMINEN- EN
MINERALENAANVULLING IN ,KKERIJ EN OPFOK
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Nutri Grow bevat alle vitamines en mineralen die veulens, jonge paarden en drachtige of lacterende merries
nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.
Wanneer fokmerries en paarden in de groeifase veel tijd doorbrengen op rijke weides, halen ze reeds voldoende
energie en eiwit uit dit rantsoen. Vitamines en mineralen echter zijn hierin onvoldoende aanwezig. Cavalor Nutri Grow
werd samengesteld om net deze tekorten bij jonge paarden en merries vanaf de 7e maand dracht in een gebalanceerde
mix aan te vullen. Yucca extract stimuleert de opname van vitamines en mineralen. Macronutriënten (Ca, P en Mg) en
sporenelementen (Cu, Zn, Mn) worden in een uiterst goed opneembare vorm en in de juiste verhouding aangeboden
om de ontwikkeling van een sterk en gezond bewegingsstelsel te ondersteunen. Door de vitamines en mineralen
enerzijds en sporenelementen anderzijds in twee aparte korreltjes te persen wordt de stabiliteit gegarandeerd en de
voedingswaarde behouden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Bevat een sterke blend van vitamines en mineralen voor de ontwikkeling van sterke, harde botten en gezonde
gewrichten
Jonge paarden en fokmerries lopen vaak in de weide, wat uitstekend is voor hun ontwikkeling
en welzijn. Vaak zijn deze weides rijk aan energie en eiwit maar bevatten ze weinig vitamines en
mineralen. Cavalor Nutri Grow werd zo geformuleerd dat het de vitaminen- en mineralenbehoefte
van jonge paarden en dragende of lacterende merries dekt. Ook al vindt de grootste groeispurt
van het veulen pas plaats tijdens de laatste 3 maanden van de dracht, toch stijgt de behoefte aan
bepaalde nutriënten voor de merrie al een stuk eerder. Er wordt aangeraden om een rantsoen hoger
in bijvoorbeeld calcium, fosfor, koper, jodium, … te gebruiken vanaf de 7de maand van de dracht. Het skelet van een
ongeboren veulen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Later is ook een goede botdichtheid cruciaal om een
sterk beenwerk te ontwikkelen. Cavalor Nutri Grow ondersteunt een gecontroleerde en gelijkmatige omzetting van
het kraakbeen in het skelet tot sterke en harde botten. Cavalor Nutri Grow bevat een optimale verhouding tussen
calcium, fosfor en magnesium voor een goede botgroei en -dichtheid, aangevuld met organisch goed opneembare
sporenelementen – koper, zink en mangaan – zorgen voor een goede ontwikkeling van het bewegingsapparaat zijnde
botten, kraakbeen, gewrichten en pezen. Bovendien zorgen de essentiële aminozuren methionine, lysine, cystine,
threonine en tryptofaan voor de cruciale bouwstenen voor een goede ontwikkeling.
Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Nutri Grow bevat kalkwier, afkomstig uit de zee, dat als algenbron een natuurlijke en zeer goed
opneembare vorm van calcium en magnesium aanbrengt. Dit zuivere natuurproduct zorgt niet alleen
voor de ondersteuning van de ontwikkeling van sterke botten, het heeft bovendien een zeer gunstige
invloed op het maagdarmstelsel. Ook het yucca-extract stimuleert de opname van mineralen en
sporenelementen.
Er werd gekozen voor covalent gebonden hydroxymineralen (Cu, Zn) en gechelateerde (Mn) sporenelementen omdat
zij beter opneembaar zijn en stabieler blijven. Om de stabiliteit van Cavalor Nutri Grow nog te optimaliseren, zijn
de vitamines gescheiden van de sporenelementen in het product. Door dit te doen, wordt voorkomen dat de twee
met elkaar reageren. De groene pellets bevatten vitamines en mineralen, terwijl de beige pellets sporenelementen
bevatten. Deze pellets worden perfect homogeen gemengd, zodat het paard van elk element de juiste hoeveelheid
krijgt.
Laag in energie en eiwit voor de ideale aanvulling naast een rantsoen dat enkel ruwvoer bevat.
Jonge paarden en fokmerries lopen vaak in de weide, wat uitstekend is voor hun ontwikkeling en
welzijn. Vaak zijn deze weides rijk aan energie en eiwit maar bevatten ze weinig vitamines en mineralen.
Cavalor Nutri Grow werd zo geformuleerd dat het de vitaminen- en mineralenbehoefte van jonge
paarden en dragende of lacterende merries dekt zonder extra energie en eiwit aan te brengen. Ideaal
dus om het rantsoen in evenwicht te brengen.
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Analytische samenstelling:
30,9%

ruwe as

14,5%

ruw eiwit

4,0%

ruw vet

Lysine

2,5%

kalium

0,19%

Tryptofaan

fosfor

magnesium

1%

Cystine

6%

natrium

7,5%

ruwe celstof

calcium

0,14%

1,9%
0,6%
0,8%

Methionine

1,9%

Threonine

0,48%

Toevoegingsmiddelen:
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A (3a672a)

500 000 IU

Vitamine D3 (3a671)

50 000 IE

Vitamine E (3a700)

5 500 mg

Vitamine C (3a312)

103 mg
551 mg

Niacine (3a314)

262 mg

Vitamine B3 (3a841)
Vitamine B12
Vitamine B2

0,5 mg
133 mg

Vitamine B1 (3a821)

28 mg

Vitamine B6 (3a831)

28 mg

Vitamine K (3a711)
Foliumzuur (3a316)
Biotine (3a880)

70 mg
26 mg
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Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605) +
(zinkchloridehydroxidemonohydraat, 3b609)
6 500 mg

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
+ (gehydrateerd mangaanchelaat van aminozuren,
3b510)
5 000 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405) +
1 625 mg
(dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

6 000 mg

40 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
12 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801) +
(L-selenomethionine, 3b8.12)
9,8 mg

3 mg

Choline chloride (3a890)

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat) + (gehydrateerd
2 000 mg
ijzerchelaat van aminozuren)

Cavalor
Cavalor®
FOKKERIJ

FOKKERIJ

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Geef Cavalor Nutri Grow dagelijks wanneer het rantsoen niet
voldoende voedingsstoffen bevat. Eenmalig vitamines en mineralen
aan een paard geven, heeft geen zin.
• Veulens en pony’s: 100 g/dag
• Jonge paarden: 150 g/dag
• Dracht (laatste 5 maand) en lacterende merrie: 200 g/dag
1 maatschepje = 100 g – maximumhoeveelheid per paard 400 gr/dag
TIP: indien het paard meer dan 1,5 kg krachtvoeder per dag krijgt,
dosering halveren.
TIP: Cavalor Nutri Grow is een zeer geconcentreerde bron van vitamines en mineralen waardoor slechts een kleine
dagelijkse dosis nodig is. Wanneer paarden dit niet goed opnemen, is het aangewezen dit onder een beetje
krachtvoer te mengen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Emmer na gebruik goed sluiten. Droog en koel bewaren buiten het bereik van kinderen.
1,5 jaar houdbaar na productiedatum.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor Nutri Grow
5 kg / 11 lbs

25 - 50

Cavalor Nutri Grow
20 kg / 44 lbs

100 - 200

NOTITIES

226

NOTITIES

228

NOTITIES
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Kampioenen doorheen de paardensportcommunity onderscheiden

zich door hun voortdurende zoektocht naar verbetering. Wij worden

ook door die drang gevoed om elke dag beter te worden. We bouwen

voort op wetenschappelijk onderzoek en op de knowhow die we in het
veld hebben opgedaan. Inspiratie brengt je vooruit en stuwt je naar
het volgende niveau. Cavalor wil je graag op deze weg vergezellen.

Door vragen te stellen, door innovatief onderzoek te doen, door kennis

te delen. Toegewijd aan de gezondheid en het welzijn van onze paarden.
Wij zijn Cavalor, een deel van je team. We zijn er om je ambitie kracht
bij te zetten.

www.cavalor.com

