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Cavalor ontwikkelt voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor paarden met de steun van een  
heel team specialisten. Daarnaast streeft Cavalor ernaar zijn innovatieve producten te ondersteunen door 
fundamenteel wetenschappelijk en praktijkonderzoek uit te voeren. Door deze gecombineerde werkwijze heeft 
Cavalor in de loop van de jaren een schat aan pratische en technische kennis opgebouwd om producten te ont-
wikkelen die echt werken. Het motto van Cavalor is niet voor niets “When the result counts, you count on our 
knowledge”! Het brede assortiment aan Cavalor-producten weerspiegelt de behoefte van de hippische gemeen-
schap en in het bijzonder de behoefte van elk paard. Cavalor staat voor kwalitatief hoogwaardige producten 
die veilig gebruikt kunnen worden binnen de reglementen van de FEI en Jockey Club.

Cavalor Cooling Wash
De ideale verfrissing om lichaam en spieren na 
een inspanning te revitaliseren! Meng de inhoud 
van 1 dop (15 ml.) met 4 liter koud water. Breng 
dit mengsel met een spons aan op het lichaam, 
vooral op de benen en de rug. Naspoelen mag, 
maar is niet noodzakelijk. Verpakking: Fles van 
500 ml. Prijs: 18,70

Cavalor Leather Soap 
Voor een grondige reiniging van het leder. 
Breng Cavalor Leather Soap met een vochtige 
doek of spons aan op het leder. 
Verpakking: fles van 500 ml. Prijs: 13,35

Cavalor Dry Feet 
Makkelijk hanteerbare en zeer efficiënte spray 
om de hoefzool en straal droog te maken. In 
geval van zeer weke zolen en straal: 2 keer per 
dag gedurende 5 dagen. Preventief onderhoud: 
2 keer per week. Verpakking: fles van 250 ml. 
Prijs: 17,85

Cavalor Lurax 
Huidzalf: ideaal bij schaafwonden, mok, drukplek-
ken e.a. huidirritaties. 
Breng de zalf aan op de beschadigde huid. 
Bij voorkeur te bewaren op een koele plaats. 
Verpakking: tube van 200 ml. Prijs: 29,65

Cavalor Equi Wash
Huidvriendelijke shampoo.
Cavalor Equi Wash met (warm) water verdunnen, 
vacht goed inwrijven en met lauw water afspoe-
len.Verpakking: fles van 500 ml. Prijs: 11,55

Cavalor Muscooler 
Verkwikt en verlicht overbelaste pezen. 
Masseer de gel op de benen in dunne laagjes.
Verpakking: fles van 500 ml. Prijs: 24,60

Cavalor Hoof Conditioner 
Hoefbalsem op basis van natuurlijke vetten en 
laurier. Verschillende malen per week op de 
gereinigde hoef aanbrengen. Verpakking: pot van 
1000 ml. Prijs: 16,10

Cavalor MudDoc 
Deze mokzalf is een 100 % natuurlijk en doping-
vrij product. MudDoc verhindert de vasthechting 
van bacteriën om mok ook in de toekomst geen 
kans te geven. Ontsmet de geïrriteerde huid en 
breng nadien Cavalor MudDoc aan. Verpakking: 
pot van 400 ml. Prijs: 48,80

Cavalor Hygienic Wash 
Cavalor Hygienic Wash reinigt de huid en doodt 
bacteriën, virussen en schimmels. Maak de huid 
nat. Wrijf daarna de vloeistof, die klaar voor 
gebruik is, in tot er zich een schuimlaag vormt. 
Spoel daarna grondig met water. Verpakking: fles 
500 ml. Prijs: 17,30

Cavalor Star Shine 
Een langdurig werkende ontklitter die een fleurige 
glans aan uw paard geeft. Als ontklitter: Cavalor 
Star Shine op de staart en manen spuiten, laten 
opdrogen en nadien doorkammen. Als glans-
middel: op de vacht verstuiven, na opdrogen 
opblinken met een wollen doek. Verpakking: fles 
van 500 ml. Prijs: 13,70

Cavalor Ice Clay 
Natuurlijke klei aangevuld met mineralen om 
overbelaste benen te ontspannen. Snelle koeling: 
dikke laag op de pezen aanbrengen, laten opdro-
gen en afspoelen met koud water. Trage koeling: 
dikke laag op de pezen aanbrengen, er nat 
papier rond wikkelen en omwinden met bandage. 
Verpakking: emmer van 4 kg. Prijs: 39,35

Cavalor Sw-Itch 
Cavalor Sw-Itch is speciaal ontwikkeld voor 
paarden die gevoelig zijn voor huidirritatie en/of 
jeuk als gevolg van de weersomstandigheden 
of insectenbeten. Sw-Itch beschermt uw paard 
tegen oncontroleerbare jeuk. Breng Sw-Itch 
elke dag aan op de aangetaste huid zodra u de 
huidirritatie merkt. Om de jeuk onder controle te 
houden, gebruik Sw-Itch 2 tot 7 dagen per week. 
Verpakking: fles van 500 ml. Prijs: 29,75

Cavalor Leather Shine 
Unieke formule: voedt het leder, houdt het soepel 
en doet het blinken zonder het glad te maken. 
Breng Cavalor Leather Shine met een vochtige 
doek of spons aan op het leder, opblinken met 
een wollen doek kan het glanzende effect ver-
sterken. Verpakking: pot van 500 ml. Prijs: 20,75
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Cavalor Arti Base 
Voor het behoud 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 preventief bij sportpaar-
den. Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 25 g, 
sportpaarden: 50 g. Verpakking: emmer van 2 
kg. Prijs: 84,80

Cavalor Hepato Liq 
Dieetvoeder ter ondersteuning van de lever. Het 
paardenlichaam heeft heel wat afvalstoffen te 
verwerken. Cavalor Hepato Liq ondersteunt de 
stofwisseling. Te gebruiken voor het behoud van 
de gezondheid van uw paard. Per dag: 5cc ‘s 
morgens en 5cc ‘s avonds voor 25dagen. 
Verpakking: fles van 250 ml. Prijs: 23,35

Cavalor Bronchix Liquid 
Cavalor Bronchix Liquid heeft een verzachtende 
invloed op de luchtwegen. Cavalor Bronchix 
Liquid is de oplossing om de luchtwegen snel 
vrij te maken. 25 ml twee keer per dag over het 
voeder gedurende ten minste 5 dagen. 
Verpakking: Fles van 1000 ml. Prijs: 41,80

Cavalor Kick Up 
Om uw paard fris te houden tijdens meerdaagse 
evenementen. Per dag: pony’s en recreatie-
paarden: 25 ml, sportpaarden: 50 ml. 
Verpakking: fles van 1000 ml. Prijs: 60,00 

Cavalor Calm 
Heeft een rustgevende, ontspannende werking 
op kijkerige, jonge paarden. Wij adviseren een 
aanvangsdosering van 3 maatschepjes per 
dag (45 g), 2 tot 3 dagen voor de stresssituatie. 
Kan ook langdurig toegediend worden met een 
maximum van 4 weken. Verpakking: pot van 
800 g. Prijs: 37,80 

Cavalor Muscle Base 
Om de soepelheid van spieren te behouden 
tijdens de dagelijkse training. 
Per dag: 40 g. 
Verpakking: pot van 1 kg. Prijs: 49,85 

Cavalor Digest 
Cavalor Digest is ideaal voor paarden met een 
gevoelig darmstelsel. Bevordert en versterkt de 
goede darmflora. Per dag: pony’s: 30 g, sport- 
en recreatiepaarden: 45 g. Verpakking: pot van 
800 g. Prijs: 31,30

Cavalor Muscle Force (= Cavalor Muscle Build) 
Ter ondersteuning van de spierkracht. Cavalor 
Muscle Build stimuleert merkbaar de aanmaak 
van spiercellen. Langdurige efficiëntie door 
stelselmatige toename van het aantal spiercel-
len. Per dag: pony’s: 30 g, volwassen paarden: 
45 g, min. 6 weken. Verpakking: doos van 900 
g. (60 zakjes). Prijs: 61,50

Cavalor Electroliq Balance 
Vloeibare mengeling van elektrolyten en snel 
opneembare vitaminen om de fitheid en het 
recuperatievermogen te verhogen! 
Per dag voor of na een periode van zweten: po-
ny’s en recreatiepaarden: 30 ml, sportpaarden: 
50 ml. Verpakking: fles van 1000 ml. Prijs: 24,30 

Cavalor Muscle Fit 
Zorgt voor een soepele spieractiviteit voor en 
na intensief werk. Voel het verschil na 2 dagen 
bij paarden die gevoelig zijn aan spierstijfheid. 
Per dag: 30 g (2 zakjes). Bij ernstige verzuring 
een kuur van 4 weken, nadien 2 dagen voor, 
tijdens en 1 dag na de wedstrijd. Verpakking: 
doos van 1350 g. (90 zakjes). Prijs: 74,20 

Cavalor Electrolyte Balance 
Smakelijke mengeling in poedervorm van 
electrolyten en snel opneembare vitaminen om 
fitheid en recuperatie te garanderen. 
Per dag: pony’s en recreatiepaarden: 30 g, 
sportpaarden: 45 g. Verpakking: pot van 800 g. 
Prijs: 20,05

Cavalor Pow’red Performance 
Vloeibare mengeling van hoogwaardige 
vitaminen en mineralen. Ondersteunt de rode 
bloedcelen en de doorstroming, wat zorgt voor 
maximale vitaliteit en uithouding. Per dag: po-
ny’s en jonge paarden: 25 ml, sportpaarden: 50 
ml. Verpakking: fles van 2000 ml. Prijs: 41,35 

Cavalor Energy Booster 
Pasta voor sportpaarden die korte en krachtige 
topprestaties moeten leveren. Cavalor Energy 
Booster is een mix van hoogwaardige elektro-
lyten, vitaminen, aminozuren, suikers en zout, 
belangrijk voor het lichaam tijdens sportpres-
taties. Pony’s en recreatiepaarden: 1/2e tube, 
sportpaarden 1 tube een half uur voor en/of 
onmiddellijk na de prestatie. Verpakking: 5 
tubes van 50 g. per box. Prijs: 41,75 

Cavalor Take It Easy 
Pasta, te gebruiken bij periodes van hevige 
stress. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden. 
Afhankelijk van de mate van stress, 30 ml tot 90 
ml 24h voor de stresssituatie. 
Verpakking: fles van 300 ml. met doseerpipet. 
Prijs: 39,55 

Verbruikersprijzen per stuk, afgehaald incl. btw en bij contante betaling. Bezorgen i.c.m. vanaf 250 kg voeders (wijzigingen voorbehouden)
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