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Probreed
• Merrie en veulen

kerngezond tijdens
dracht, lactatie en groei

Probreed: is een mix rijk aan essentiële aminozuren die nodig zijn voor
de groei en de ontwikkeling van het
ongeboren veulen. Het bevat ook belangrijke vitaminen, mineralen en sporenelementen van bijzondere kwaliteit. Probreed
bevat bovendien het element OPTI GROWTH. Dit
element zorgt al van bij de prille ontwikkeling
voor een maximale ondersteuning van de botten,
pezen en gewrichten. Drachtige merries tijdens de
laatste drie maanden van de dracht, lacterende
merries en jonge veulens tot 12 maanden hebben een verhoogde behoefte aan bovengenoemde
kwalitatief hoogwaardige nutriënten. Probreed is
het resultaat van de jarenlange samenwerking
tussen Cavalor en Europa’s grootste en bekendste
fokkerijen. Het is een belangrijk instrument in de
fokkerij dat zorgt voor de juiste voorwaarden voor
een gezond en krachtig veulen.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Probreed steeds naast voldoende hooi en stro
verstrekken.
Dagelijkse hoeveelheid per dier:
dracht - max. 650 g per 100 kg levend gewicht,
lactatie (voeder aan de merrie) - max. 1200 g per
100 kg levend gewicht, veulens (tussen 6de en
12de maand) - max. 3000 g.

Perfomix
• De volledige dagelijkse
dosis sportenergie

Perfomix: is een evenwichtige sportmengeling voor actieve paarden en
wordt naast de dagelijkse hoeveelheid
hooi en stro gegeven. Perfomix bevat
alle elementen die actieve recreatie- en sportpaarden nodig hebben.
Paarden met intensievere arbeid hebben behoefte
aan ondersteuning van de gewrichten door middel
van ARTI PRO. Deze samenstelling zorgt er door
middel van verhoogde gehaltes aan koper, zink en
mangaan voor, dat gewrichten, skelet en pezen
een maximale ondersteuning krijgen bij extra belasting. In Perfomix zitten granen van zeer goede
kwaliteit, hoogwaardige eiwitten, vetten en goed
verteerbare celstof (structuur). YEAST PLUS staat
voor de aanwezigheid van levende gisten, die de
samenstelling van de darmflora gunstig beïnvloeden en ervoor zorgen dat er minder verzuring in
de dikke darm optreedt. Hierdoor vermindert het
risico van kolieken.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Perfomix steeds naast voldoende (minimum 5 kg)
hooi en stro verstrekken.
Dagelijkse hoeveelheid per dier:
lichte arbeid - max. 500 g per 100 kg levend gewicht middelzware arbeid - max. 700 g per 100 kg
levend gewicht zware arbeid - max. 800 g per 100
kg levend gewicht. Het dagrantsoen is afhankelijk
van de prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

Endurix

• Voor paarden met groot
uithoudingsvermogen

Endurix is een voeder voor competitiepaarden die langdurige inspanningen moeten leveren (zoals military,
mennen, endurance, enz.). Vermits
deze paarden aanhoudende inspanningen moeten leveren, halen zij
hun energie niet alleen uit granen, maar hebben
ze ook traag vrijkomende energiebronnen nodig
zoals plantaardige vetten of vluchtige vetzuren
(gevormd uit ruwe vezel in de dikke darm). Om
effectief te zijn is niet alleen het vetgehalte belangrijk, maar ook de vetzuursamenstelling van
de gebruikte vetten. Door hun lange en intensieve
inspanning verliezen deze paarden bovendien (via
het zweten) elektrolyten (essentiële mineralen)
waarvoor compensatie nodig is. MEGA ELECTROLYTE zorgt ervoor dat uw paard de wedstrijd
aanvangt met voldoende reserve aan elektrolyten.
Endurix bevat MUSCLE PLUS, een uitgekiende
samenstelling van vitamine E en selenium, die
bijdraagt tot de versterking van de natuurlijke
weerstand en de impact van oxidatieve stress
vermindert.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Endurix steeds naast voldoende (minimum 5 kg)
hooi en stro verstrekken.
Dagelijkse hoeveelheid per dier:
middelzware arbeid - max. 700 g per 100 kg levend gewicht zware arbeid - max. 800 g per 100
kg levend gewicht. Het dagrantsoen is afhankelijk
van de prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

Pianissimo

• Voor “vurige” paarden en

paarden het het kalm aan
moeten doen

Pianissimo is speciaal samengesteld
voor paarden die last hebben van
“stress” of zich moeilijk laten berijden. Pianissimo bevat alle voedingscomponenten voor een evenwichtige
en complete voeding voor een sportpaard. Het
is uitstekend geschikt voor paarden die op rust
staan. Om deze paarden niet te veel energie te
geven, wordt gewoonlijk minder krachtvoer gegeven en meer ruwvoer. Hierdoor ontstaat echter
een gebrek aan evenwicht in de voeding. Pianissimo heeft een zeer laag eiwitgehalte (7,75%
Vre) waardoor het heel goed te gebruiken is naast
ruwvoer, dat zeer rijk is aan eiwit (zoals kuilgras
of voorjaarsgras). Immers, overmaat aan eiwit in
het voederrantsoen is sterk af te raden. Het lage
eiwitgehalte maakt dat Pianissimo ook geschikt is
voor paarden die aan het “aftrainen” zijn na een
seizoen, paarden die tijdelijk op rust staan (herstel), paarden die gevoelig zijn voor een teveel
aan eiwitten en voordrooggras als ruwvoer krijgen.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Cavalor Pianissimo steeds naast voldoende (minimum 5 kg) hooi en stro verstrekken.
Dagelijkse hoeveelheid per dier:
onderhoud - max. 400 g per 100 kg levend gewicht lichte arbeid - max. 500 g per 100 kg levend
gewicht middelzware arbeid - max. 650 g per 100
kg levend gewicht. Het dagrantsoen is afhankelijk
van de prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

FiberForce

• Voor paarden met maag-

zweren, maag-darm
problemen, insuline
resistentie, hoefbevangenheid en cushing

FiberForce is een vezelrijke voeding
met zeer laag suiker- en zetmeelgehalte die bijzonder geschikt is voor
paarden met specifieke aandoeningen zoals maagzweren, maagdarmproblemen, insulineresistentie
(IR), laminitis (hoefbevangenheid), ziekte van
Cushing, maandagziekte (tying up), kolieken en/of
spierproblemen. FiberForce bevat een mengeling
van de belangrijkste vezelbronnen en geëxtrudeerde vezelpellets. De formule heeft het laagst
mogelijke suiker- (3%) en zetmeelgehalte (5%)
voor een volledige paardenvoeding. Het totale suiker/ zetmeelgehalte is nog lager dan in de meeste
hooisoorten. Digest Control garandeert het laagste
zetmeel- en suikergehalte in onze paardenvoeding
wat een bijzonder positief effect heeft op de darmwerking. Door dit lage suiker- en zetmeelgehalte
en het hoge vezel- en oliegehalte is FiberForce uiterst geschikt voor paarden met bovengenoemde
problemen.
Verpakking: 15 kg

• Voeradvies:

FiberForce rantsoen (per 100 kg gewicht paard)
• Als complementair krachtvoer naast voldoende
ruwvoer (hooi en stro) max. 1 kg FiberForce.
• Als volledig voeder voor paarden in specifieke
conditie die moeite hebben om hooi op te nemen
max. 2 kg FiberForce. Nutraceuticals ProYeast
Digest Control Omega 3

Western mix
• Ideale sportmengeling
voor westernpaarden

Western Mix is speciaal ontwikkeld
voor Quarter Horses, Paint Horses en
Appaloosa’s, die specifieke voedingsbehoeften hebben en vooral voor de
westernsport worden ingezet. Deze
paarden worden gekenmerkt door hun
sterk ontwikkelde spieren, skelet, gewrichtsbanden en pezen. Western Mix bevat het bestanddeel
MUSCLE PLUS, die de spiervezels tegen celafbraak
beschermt na een zware inspanning. ARTI PRO
zorgt voor een maximale ondersteuning van het
skelet en de gewrichten. Met Western Mix wordt
spiervermoeidheid tegengegaan en de recuperatietijd wordt korter. De ideale mix voor sportieve
prestaties gekoppeld aan rasgebonden voedingsbehoeften.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Cavalor Western Mix steeds naast voldoende
ruwvoer (minimum 5 kg hooi en stro) verstrekken.
Dagelijkse hoeveelheid per dier:
lichte arbeid - max. 500 g per 100 kg levend gewicht middelzware arbeid - max. 650 g per 100 kg
levend gewicht. Het dagrantsoen is afhankelijk van
de prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

Strucomix
Orginal
• De kruidige structuur
mengeling

Paarden zijn van oorsprong steppedieren die vroeger, de hele dag door,
grassen en kruiden konden uitzoeken
om te eten. Dat is te zien aan hun
verteringsstelsel met een kleine maag
en sterk ontwikkelde dikke darm.
Vandaag de dag eten paarden vaak sterk geconcentreerd krachtvoer, relatief weinig hooi en bijna
geen kruiden. Wat in feite tegennatuurlijk is.
Strucomix Original is een volledig onderhoudsvoeder dat natuurlijke grondstoffen bevat zoals een
paard die vroeger in alle vrijheid zelf kon vinden.
Het bevat FIBER PLUS waarbij luzernevezel voor
een aanvoer van ruwe celstof zorgt die de darmflora stimuleert. YEAST PLUS en een uitgebreid
gamma van kruiden, zoals tijm, look en oregano
hebben op hun beurt een positief effect op vertering, weerstand en ademhaling. Strucomix Original kan ook als vervanger van ruwvoer gebruikt
worden (naast krachtvoer) of kan als aanvulling
naast krachtvoer en ruwvoer gegeven worden
zodat uw paard alle gewenste kruiden ter beschikking heeft.
Verpakking: 15 kg

• Voeradvies:

Dagelijkse hoeveelheid Strucomix Original per dier,
naast voldoende ruwvoer: als supplement - max.
350 g per 100 kg levend gewicht, als aanvullend
krachtvoeder - max. 700 g per 100 kg levend
gewicht. Het dagrantsoen is afhankelijk van de
prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

Strucomix
Senior

• Structuurvoeder om uw

paard een goede oude dag
te geven

Oudere paarden hebben een minder efficiënte vertering en vaak ook
minder goed functionerende tanden.
Hierdoor moeten er een aantal aanpassingen gebeuren aan hun voeding.
Strucomix Senior beantwoordt volledig aan deze
specifieke eisen: het bevat voornamelijk geëxtrudeerde granen, die veel beter en lichter verteerbaar zijn en biologisch hoogwaardige eiwitten, die
licht verteerbaar en snel omzetbaar zijn. Strucomix Senior bevat FIBER PLUS, hoogwaardige
celstofbronnen die ervoor zorgen dat een deel van
de behoefte aan vezel al ingevuld wordt. Dit is
belangrijk voor een goede werking van het verteringsapparaat. Een verhoogd gehalte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen compenseert
een verminderde opname. AIR FORCE verwijst
naar de toevoeging van lookextracten, die een
goede bloeddoorstroming ondersteunen. Het hoge
gehalte aan koper, zink en mangaan ondersteunt
maximaal de gewrichten, pezen en het volledige
skelet.
Verpakking: 20 kg

• Voeradvies:

Dagelijkse hoeveelheid Cavalor Strucomix Senior
per dier, naast voldoende ruwvoer: onderhoud
- max. 500 g per 100 kg levend gewicht lichte arbeid - max. 600 g per 100 kg levend gewicht. Het
dagrantsoen is afhankelijk van de prestaties, het
ras en het ruwvoederrantsoen.

Strucomix
Sensitive
• Als voeder bij paarden
gevoelig ligt

Strucomix Sensitive is een goed uitgebalanceerd voeder voor gevoelige
paarden. Deze mengeling bevat een
weldoend kruidenmengsel op basis
van brandnetel, gember en viooltjeskruid en drijft toxines sneller uit het
lichaam; m.a.w. het zuivert het lichaam en brengt
het weer in balans. Het zuiveringsproces heeft
een heilzaam effect op de huid en optimaliseert de
vertering. Daarnaast spaart het lage eiwitgehalte
de lever en verhindert het overtollig warmteverlies en zweten. Ten slotte is Strucomix Sensitive
rijk aan ruwe vezels en vet. Deze combinatie
zorgt voor een trage en veilige vrijstelling van de
energie. Strucomix Sensitive wordt gecombineerd
gegeven met grofstengelig droog hooi. Zeker geen
kuilvoer of jong gras meevoeren!
Verpakking: 15 kg

• Voeradvies:

Dagelijkse hoeveelheid Strucomix Sensitive per
dier, naast voldoende ruwvoer:
als supplement - max. 350 g per 100 kg levend
gewicht, als aanvullend krachtvoeder - max. 700
g per 100 kg levend gewicht. Het dagrantsoen is
afhankelijk van de prestaties, het ras en het ruwvoederrantsoen.

Mash & Mix

• Een welverdiende beloning
na zware inspanning

Na een zware inspanning heeft het
paard geen behoefte aan een sterk
geconcentreerd krachtvoer, maar
neemt het liever een lichte, makkelijk te verteren maaltijd: Mash & Mix!
Dit voeder is speciaal samengesteld
uit smakelijke en zeer licht verteerbare natuurlijke grondstoffen die de spijsvertering stimuleren. Mash & Mix bevat uitsluitend goed ontsloten
voedingsstoffen (behandelde granen, zemelen en
lijnzaad) en smakelijke groenten. Dankzij Mash
& Mix neemt uw paard na een zware inspanning
weer voldoende vocht en elektrolyten op voor een
betere recuperatie na inspanning. Daarom is Mash
& Mix met het MEGA ELECTROLYTE concept een
werkelijk verantwoorde beloning na een zware inspanning. Mash & Mix is ook welkom tijdens koude
winterdagen als licht verteerbare energiebron
(aangelengd met warm water).
Verpakking: 15 kg

• Voeradvies:

Dagelijkse hoeveelheid Mash & Mix per dier:
maximum 300 g per 100 kg levend gewicht.
Bereiding: mengen met 50 % warm water (60°C),
de bereiding laten trekken en afkoelen gedurende
een kwartier.

Vitacrunch
• De dagelijkse vitaminen& mineralenboost

Cavalor® Vitacrunch is een gezonde
en evenwichtige voedingsaanvulling
voor paarden die in de weide staan
of gewoon weinig krachtvoer krijgen.
Het is een 100% natuurlijk product
gemaakt van geperste luzerne en dus
rijk aan vezels. Eén blok Vitacrunch per dag*
zorgt ervoor dat uw paard zijn dagelijkse
hoeveelheid vitaminen en mineralen krijgt zonder
extra energie van suikers en zetmeel.
Ideaal om uw paard in topconditie te houden of
als gezonde traktatie!

* voor een paard met een lichaamsgewicht
tussen 400 & 700 kg

Verpakking: 7 kg

• Voeradvies:

Eén Vitacrunch blok weegt 1 kg en is makkelijk in tweeën te breken. Voor paarden met een
lichaamsgewicht tussen 80 en 400 kg volstaat een
half blok per dag. Voor paarden tussen 400 en 700
kg geeft u één blok van 1 kg. Het Vitacrunch blok
kan gewoon droog gegeven worden, dus water
toevoegen hoeft niet.

