
ELECTROLYTE BALANCE
ELECTROLIQ BALANCE
VOOR VOLLEDIGE ELEKTROLYTENAANVULLING

1. AANBEVOLEN GEBRUIK  

Cavalor® Electroliq/Electrolyte Balance levert de nodige elektrolyten voor een optimaal herstel na hevig zweten. 
Bij stress, intensieve inspanning, warme zomerdagen of transport verliest het paard vocht en belangrijke mineralen. 
Aangezien hiervan geen reserves kunnen opgeslagen worden is het belangrijk net voor of onmiddellijk na het zweten deze 
verloren elektrolyten terug aan te vullen. Cavalor® Electrolyte Balance en Cavalor® Electroliq Balance zijn zo samengesteld 
dat de mineralen makkelijk en in de juiste verhouding opgenomen worden. De elektrolyten van Cavalor® voorkomen 
dehydratatie en zorgen ervoor dat paarden frisser blijven, sneller recupereren en beter weerstaan aan langere periodes 
van intensieve training, competitie en vervoer.  

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN  

Cavalor® Electroliq/Electrolyte Balance bevat isotonische en iso-elektrische mineraalzouten. Isotonische en iso-elektrische 
oplossingen zijn oplossingen die zorgen voor passief transport van de elektrolyten, zonder dat het lichaam hiervoor veel 
energie verbruikt. Elk mineraal is essentieel voor het goed functioneren van tal van metabolische processen:

Natrium is belangrijk voor het watertransport in het lichaam. Het is onmisbaar voor een goede spierwerking en 
impulsoverdracht van de zenuwen, wat ook de belangrijkste functie van kalium is. Een teveel aan natrium kan de opname 
van kalium tegengaan. Daarom is het belangrijk om niet enkel zout te geven aan uw paard na het zweten maar steeds een 
elektrolytenmix te gebruiken waar ook kalium in zit.

Van alle elektrolyten is chloride het sterkst vertegenwoordigd in het zweet. Chloride houdt de pH van het bloed in balans en 
speelt een belangrijke rol in de productie van maagzuur. 

Magnesium heeft dan weer een ontspannend effect op de spieren en helpt mee de goede werking van het zenuwstelsel te 
ondersteunen. 

Calcium is ook nodig voor het goed functioneren van de spieren en voor het geleiden van prikkels naar de zenuwen. Hiernaast 
zorgt calcium voor de stevigheid van botten, tanden en de huid en is het betrokken bij de bloedstolling, hormoonstofwisseling 
en energievoorziening van de lichaamscellen. 

Naast mineralen bevatten de elektrolyten ook dextrose, fructose en citroenzuur. Dextrose bevordert de opname van Na+ en 
Cl- en fructose die van K+. Bovendien maakt fructose het geheel nog smakelijker. Ook Citroenzuur verhoogt de absorptie van 
de elektrolyten in het lichaam. 

Natriumbicarbonaat en natriumfosfaat vervullen een bufferende rol. Ze houden het zuurbase evenwicht in stand en verhogen 
de bufferwerking in de spieren, zodat melkzuur, oorzaak van stijve en vermoeide spieren, wordt geneutraliseerd.  

Ook werd aan beide producten een heerlijk appel-aroma toegevoegd waardoor paarden het graag eten en het product 
makkelijk opgenomen wordt. 

Het voordeel van Cavalor® Electroliq Balance is dat het heerlijk smaakt, waardoor de elektrolyten makkelijk worden 
opgenomen door het paard. De vloeibare vorm, is een praktische afwisseling met andere supplementen die meestal in 
poedervorm zijn. De vloeibare vorm laat het toe dit product homogeen over het voeder te verdelen, waardoor er niets 
verloren gaat of op de bodem van de voederbak blijft liggen.



3. GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik Cavalor® Electroliq Balance of Cavalor® Electrolyte Balance 
bij voorkeur tijdens warme dagen, na hevige training of tijdens lang 
transport. Om een optimale recuperatie van het lichaam na een zware 
inspanning te bekomen, is het aangeraden de elektrolyten maximum 
2 uur voor of onmiddellijk na het zweten toe te dienen. De elektrolyten 
kunnen bijvoorbeeld samen met 1 kg licht verteerbare granen (Bv. 
Cavalor® Mash & Mix) na beëindiging van de prestatie gegeven worden. 
Het paard moet steeds vers water ter beschikking hebben. 
Cavalor® Electrolyte Balance: 45 g/dag
Cavalor® Electroliq Balance: 30 ml/dag voor pony’s, 50 ml/dag voor 
sportpaarden
Tip: Voor paarden die op verplaatsing minder drinken omwille van een andere smaak van het water, kan de 
toevoeging van Cavalor® Electroliq Balance aan het drinkwater een oplossing bieden. Het is wel aangeraden om 
dit eerst thuis te testen of het paard voldoende drinkt met de toevoeging van Cavalor® Electroliq Balance.
Tip: Op wedstrijden kan u Cavalor® An Energy Boost (pasta in tubes) gebruiken, welke ook elektrolyten bevatten, 
maar bovendien zijn aangevuld met B-vitaminen en aminozuren.

4. VERPAKKING EN BEWARING
 
Droog bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. 

ELECTROLYTEN

#/OVERDOOS EANCODE VERPAKKING # DAGEN

12 Cavalor® Electroliq Balance 
1 L / 33,8 fl.oz

Pony: 33
Sportpaarden: 20

- Cavalor® Electroliq Balance
5 L / 169 fl.oz

Pony: 165
Sportpaarden: 100

6 Cavalor® Electrolyte Balance 
800 g / 1,76 lb 17

- Cavalor® Electrolyte Balance
5 kg / 11 lb 111
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