HET PLEZIER
VAN EEN
GEZOND
GEWICHT
OVERGEWICHT HEEFT VAAK
GEZONDHEIDSPROBLEMEN TOT GEVOLG

DE IDEALE MIX OM JE PAARD
GEZOND TE LATEN AFVALLEN
Ideale balans energie en proteïne
voor een gezond gewicht

Gezond gewichtsverlies.
Verlies vet, geen spieren
www.mycavalor.com
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Laag in suiker en zetmeel,
weinig calorieën

Gebruik :
Easy keepers (Sport) paarden, ponies
(Sport) paarden, ponies met overgewicht

Veilig en Gezond gewichtsverlies
Bij het beperken de energie-inname, is het van cruciaal belang
om te voorzien in de behoefte aan andere essentiële voedingstoffen zoals eiwitten, vitaminen en mineralen.
Verlies vet, geen spieren
Bevat hoogwaardige, licht verteerbare eiwitten met een
amino-zuurprofiel dat dicht bij dat van de paardenspieren
aansluit. Dit zorgt voor behoud van spieren bij gewichtsverlies.
Laag in zetmeel 6% en suiker 5% – lage calorische opname |
energie uit vezels
Naast het beperken van de voeropname verhoog ook de
intensiteit van de beweging voor het meest efficiënte resultaat.
Opm. Controleer zeker ook nutritioneel profiel van ruwvoer

Silhouette
Muesli

per 100 kg LG : Min. 150 g – Max. 250 g
Beschikbaar in: 20 kg
art : 472317

Samenstelling:
lijnzaaddoppen | sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja) | luzerne | aardappeleiwit
| tarwevoermeel | teff | timothee hooi | luzernestengels | bietenmelasse | tarwezemelen |
paardenbonenvlokken | wortelstukjes | fenegriek | calciumcarbonaat
Analytische bestandsdelen:
Ruw eiwit
24,0%
Ruw vet
4,0%
Ruwe as
9,0%
Ruwe celstof
19,0%
Suiker
5,0%
Zetmeel
6,0%
Calcium
0,80%
Magnesium
0,55%
Fosfor
0,50%
Natrium
0,05%

Ewpa/kg
VREp

0,52
18,9

TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
3a672a vitamine A 24750 IE
3a671 vitamine D3 2500 IE
3a700 vitamine E 275 mg
3a880 biotine 165 µg
3a890 cholinechloride 150 mg
3b103 ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 65 mg
3b202 jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg
3b304 kobalt (gecoate korrels kobalt(II)carbonaat) 0,1 mg
3b405 koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) 88 mg
3b503 mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) 165 mg
3b605 zink (zinksulfaat-monohydraat) 250 mg
3b801 selenium (natriumseleniet) 0,6 mg
Technologische toevoegingsmiddelen:
E310 propylgallaat 3,20 mg

