
Nieuwsbrief Weidegang 
 

Beste paarden en ponybezitters, 

Het nieuwe weideseizoen staat weer op het punt van beginnen. Vele paarden 
en pony's zullen weides vol jong gras betreden. Het groene gras bevat veel 
suiker en onbestendig eiwit en kan veel gezondheidsproblemen veroorzaken.  

De voornaamste zijn; 

• Hoefbevangenheid 
• Spierbevangenheid 
• Extra belasting van lever 
• Extra belasting van de nieren 
• Eiwitallergie 

Laat de paarden geleidelijk aan het gras wennen. 

Ook bij een plotselinge verhoging van het eiwitgehalte kan koliek of diarree 
ontstaan. Om deze problemen preventief te bestrijden/ te voorkomen raden 
wij u aan een eiwitarme brok te voeren, onze 'RE-FORM" brok is hier 
uitermate geschikt voor. 

Wat is de RHF 'RE-FORM' brok? 

De RHF 'RE-FORM' brok is een EIWITARME brok die speciaal samengesteld 
is voor paarden en pony's die soms vanwege hun ras en/ of overgevoeligheid 
een eiwitarm voeder dienen te krijgen. De hoeveelheid eiwitten in relatie tot 
de energiewaarde (VEP) hebben wij in dit product aanzienlijk verlaagd!! Toch 
is deze eiwitarme brok zo door ons samengesteld dat het dier voldoende 
energie, vitamines en mineralen binnen krijgt.  
 

 

 



Klanten	   

Vele van onze klanten voeren hun paarden al RHF 'RE-FORM' brok, zo ook 
Merel Vlasblom die op de afbeelding hierboven met haar paard te zien is. 

'Na onderzoek bleek dat mijn 17 jarige fjord Iwan leverproblemen had. Ik 
kreeg het advies om over te stappen op Treurniet 'RE-FORM' brok. Ik voer 
het nu al enige tijd en hij doet het er uitstekend op!!! Nu kan mijn paard toch 
rustig de wei in!! Ook andere hier op stal zijn overgestapt om problemen te 
voorkomen. Als extraatje geef ik hem ook altijd nog een beetje slobber uit de 
nieuwe klein verpakking van Treurniet Mengvoeders.'    

Contact  

Wij hopen u op deze wijze een goed beeld te hebben gegeven van ons 
product en een gebruiker ervan. Mocht u nog vragen hebben over onze 
paardenvoeders of over één van onze andere producten uit het assortiment 
dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers. 
Ook bent u van harte welkom bij de afhaalbalie naast onze fabriek. 
Openingstijden 


