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Het speciaalvoeder voor paarden met voedingsgerelateerde stofwisselingsproblemen, 
die zonder granen gevoerd moeten worden.

■ Graanvrij, melassevrij, kauwactiviteit bevorderend hooi- en luzerne haksel

■ Energierijk met waardevolle omega-3-olie, bijzonder veel vitamine E, zink en  
 selenium. Ook geschikt voor sportpaarden.

■ Samengesteld naar wetenschappelijke aanbevelingen voor het suiker- en  
 zetmeelarm voeren van paarden met stofwisselingsproblemen.

Zonder graan 
en melasse, met 
laag suiker- en 
zetmeelgehalte.
Ook geschikt voor 
sportpaarden.

Marstall Vito
uit onze Graanvrij-lijn

Marstall Vito –  
Graanvrij Speciaalvoeder
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Marstall Vito
uit onze Graanvrij-lijn

Verpakkingsgrootte

zak 20 kg

Marstall-Centrale:
marstall GmbH · Mühlenstr. 15, D-87534 Oberstaufen
tel +49 (0)83 86/93 33-15 · fax +49 (0)83 86/93 33-22
www.marstall.eu · infomarstall.eu

Voedingsfysiologische toevoegmiddelen perkg:

Vetoplosbare vitaminen:
vitamine A 25.800,00 I.E.
vitamine D 1.000,00 I.E.
vitamine E 610,00 mg
vitamine K3 4,50 mg

Wateroplosbare vitaminen:
vitamine C 79,00 mg
vitamine B1 18,00 mg
vitamine B2 6,50 mg
vitamine B6 15,00 mg
vitamine B12 100,00 mcg
biotine  630,00 mcg
foiumzuur 10,00 mg
cholinechloride 270,00 mg
pantotheenzuur 15,00 mg
nicotinezuur 25,00 mg

Sporenelementen:
ijzer 170,00 mg
koper 42,00 mg
zink 280,00 mg
mangaan 125,00 mg
jodium 1,00 mg
selenium 0,90 mg

Aanvullend voedermiddel voor paarden.
Graanvrij, zetmeel- en suikerarm!

Samenstelling Marstall Vito:
Ingrediënten: 1e snede gras van permanent grasland, 
gedroogd en tot pellets geperst, geraffineerde raapolie, 
luzernehooi, wortelvlokken, appelpulp, knoflookvlokken, 
zonnebloemhullen, natriumchloride, calciumcarbonaat, 
biergist, lijnzaad, monocalciumfosfaat, magnesiumoxide

Analytische bestanddelen+gehaltes, energie p. kg:

ruw eiwit 11,50 %
verteerbaar ruw eiwit 6,20 %
ruw vet 8,00 %
ruwe celstof 19,00 % 
ruwe as 12,00 %
energie (DE) 10,50 MJ
zetmeel 3,50 %
suiker 3,90 %
calcium 0,90 %
fosfor 0,40 %
natrium 0,50 %
magnesium 0,40 %

Vito als enig aanvullend krachtvoer:
klein paard / pony ca. 250 g per 100 kg LG/dag
volbloed ca. 300 g per 100 kg LG/dag
warmbloed ca. 350 g per 100 kg LG/dag

Voorbeeldrantsoen per dag/paard met 550 kg LG:

Vito als enig aanvullend krachtvoer naast hooi
zonder/ lichte arbeid  ca. 1,0 – 2,0 kg 
gemiddelde arbeid ca. 2,0 - 3,0 kg

1 liter Vito = ca. 540 gram

Bij haastige eters, voernijd, kauwproblemen, slechte  
vertering, etc. wordt geadviseerd Vito van te voren in te 
weken (1 liter Vito met 1 liter water, 15-20 minuten laten 
inweken). 

Voedingsadviezen (gelieve in acht te nemen): 

Onze aanbevelingen gaan uit van een ruwvoeraandeel (hooi) 
van >1,5kg per 100 kg LG en dag. 

Vanwege de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid 
sporenelementen, mag dit krachtvoer niet meer dan 53% 
van het totale dagelijkse rantsoen (inclusief ruwvoer) 
bedragen. Bij gebruik van extra vitaminen-, mineralen- en 
sporenelementensupplementen bovenstaande rantsoens-
berekening in acht nemen.

Gelieve deze rantsoensaanbevelingen in acht te nemen om 
uw paard optimaal te verzorgen.  

Verantwoordelijk producent voor Nederland en België: 
zie producentcode 4
Hilkens Diervoeders
Stationsstraat 31• NL-6071KB Swalmen
tel 0031 (0) 475 - 40 30 11
Registratienummer: NL95980

Samenstelling Voederrichtlijn
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