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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.
Omega 3 en 6 vetzuren zijn verantwoordelijk voor
diverse lichaamsfuncties. Een juiste verhouding
tussen omega 3 en 6 vetzuren heeft een positief
effect op het immuunsysteem, ontstekingen,
hormoonhuishouding, hersenfunctie,
cardiovasculair systeem etc.. Kortom, de algehele
gezondheid van het paard. Paarden die grotendeels
op stal staan hebben vaak een lagere opname van
essentiële vetzuren doordat weidegang ontbreekt of
goed hooi niet voorradig is. Krachtvoeders bevatten
relatief meer Ω6 vetzuren. (cfr schema). Dit kan zorgen
voor een disbalans in de omega 3 - omega 6 vetzuur
verhouding in de cellen waardoor de weerstand kan
afnemen. Voor een goede weerstand is een optimale
verhouding van omega 3 en omega 6 vetzuren
noodzakelijk.
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Gebruiksaanwijzing
Cavalor OilMega wordt geven als een kuur van minimaal
30 dagen (bij voorkeur een kuur 60 dagen), kan ook
dagelijks gebruikt worden.
1ste week
100 ml per dag over het voeder sprenkelen
Vanaf week 2
50 ml per dag over het voeder sprenkelen
Verpakking:
Fles 2L
Bidon 10 L (1 pomp is 25 ml)

Prof aan het woord:
“Mijn toppaard had te hoge spierenzymen in het bloed,
en was dusdanig ook stijf in het werk. Ik heb verschillende
producten geprobeerd, niets leek te helpen. Met Cavalor
OilMega zijn de bloedwaarden in korte tijd zeer snel
genormaliseerd en heeft mijn paard geen last meer van
stijve spieren.“
Vicky Smits

CAVALOR Industriepark 11b - 9031 Drongen - België
Tel.: +32 9 242 82 20 - www.cavalor.com - info@cavalor.com
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Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een
vetrijk dieet gunstig kan zijn om betere sportprestaties
en een beter algemeen welzijn van het paard te
bekomen. Een eerste aanwijzing hiervan is de blinkende
vacht die reeds na enkele dagen wordt bekomen. Een
vetrijk dieet (> 8 %) in paardenvoeding zorgt voor betere
sportprestaties. De reden hiervoor is het aanpassingsvermogen van het spijsvertering- en spierenstelsel
van het paard. Vetten zijn opgebouwd uit vetzuren.
Dankzij een zeer speciﬁeke vetzuren samenstelling
zorgen de ingrediënten voor een aantal bijkomende
positieve elementen, zoals verhoging van de immuniteit,
ontstekingsremmend, het afdoden van pathogene
(=ongewilde) bacteriën en anti-allergische effecten.

Niet zomaar een andere olie.

Door gebruik te maken van vetten als brandstof, “spaart”
het paard, zoals men kan verwachten, zijn standaard
voedselreserve op om die om te zetten in energie voor
de spieren (= spierglycogeen). Dit opspaareffect is
duidelijk nuttig voor het paard tijdens competities en het
leveren van prestaties, men spreekt van een glycogeen
sparend effect.
Door voederen van extra vetten zijn de spieren van het
paard beter in staat om zuurstof te gebruiken bij het
afbreken van de glucose. Dit is heel belangrijk, zowel
tijdens trainingssessies als in competitie, want hoe
meer zuurstof wordt gebruikt (aërobe ademhaling), hoe
minder schadelijke bijproducten, melkzuur genaamd,
worden geproduceerd door glucoseafbraak.

Cavalor OilMega bevat een uitgebalanceerde
mengeling van speciﬁeke vetzuren, NAB (Natural
Anti Biotica). NAB is een gepatenteerd product, dat is
samengesteld uit Midketen vetzuren (MCFA, Mid Chain
Fatty Acids) uit tropische planten. NAB heeft een positief
effect op de gezondheid van de darmﬂora (wegens het
afdoden van de Pathogene Bacteriën) waardoor een
betere vertering en een verhoogde Immuniteit bereikt
wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarenboven
uitgewezen dat NAB zeer effectief is ter preventie
van aandoeningen aan de Luchtwegen en aan het
Maagdarm kanaal.
Daarnaast is Cavalor OilMega rijk aan omega 3 en
omega 6 vetzuren en kent een hoog gehalte aan
Vitamine E. De Vitamine E gaat de oxidering van de
vetzuren tegen, zodat deze langer hun functies kunnen
vervullen. Door zijn hoog gehalte aan omega 3 vetzuren
is Cavalor OilMega een uitzonderlijk product dat
zorgt voor een vermindering van vermoeide spieren
en bezit het ontstekingsremmende eigenschappen.
Dit ontstekingsremmend effect draagt ook bij tot beter
functionerende gewrichten. Daarnaast zorgt Cavalor
OilMega voor een versterking van de weerstand bij
het paard. Cavalor OilMega is een product dat bij elk
voedingspatroon past en dat zijn meerwaarde bewijst
bij zowel de topsporter als de recreant.

Synergie
Ω3 en Ω6
om

Cavalor
OilMega,

3

eg a

Omega 3 vetzuren
α-linoleenzuur
Lijnolie, olijfolie, raapolie,
visolie, algen, zeewier

• Verbetering
bloedsomloop
• Betere membraan
doorlaatbaarheid
• Remt allergieën en
infecties
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• Anti

Ω3
reduceert

Omega 6 vetzuren
Linolzuur
Zonnebloemolie, noten, zaden, granen

• Bevordert immuniteit
stollingseffect
• Anti inﬂammatoir effect
• Anti klontering
bloedplaatjes

• Ontstekingen
• Pijn
• Koorts

