
1. AANBEVOLEN GEBRUIK

Cavalor Nutri Plus bevat alle voedingstoffen die uw sportpaard nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.
Veel sportpaarden krijgen om uiteenlopende redenen weinig of geen krachtvoeder. Bijvoorbeeld omdat ze heel 
gevoelig zijn voor suiker en zetmeel, omdat ze te veel energie hebben, omdat ze overgewicht hebben, of omdat ze 
energie krijgen onder de vorm van granen zoals gerst, haver, spelt,…  Dat is op zich geen probleem, zolang ze maar 
alle voedingstoffen binnen krijgen die ze nodig hebben. Sportpaarden hebben een nog hogere behoefte voor 
bepaalde vitamines en mineralen dan recreatiepaarden. Bijvoorbeeld vitamines en mineralen die spierondersteuning 
of – bescherming bieden of wateroplosbare vitamines aangezien ze meer drinken en meer zweten. Cavalor NutriPlus 
voorziet al deze voedingsstoffen zodat de paarden optimaal kunnen presteren. Cavalor NutriPlus wordt gegeven 
naast een rantsoen van voldoende ruwvoeder, eventueel aangevuld met granen voor paarden die extra energie 
nodig hebben.
 

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN

Vaak krijgen paarden minder dan de aanbevolen hoeveelheid krachtvoer uit schrik dat ze te “heet” worden, of wordt 
energie gegeven onder de vorm van enkelvoudige granen zoals gerst, haver en tarwe. In dit geval dient er opgelet te 
worden dat het rantsoen alles bevat wat ze nodig hebben. Sportpaarden hebben namelijk een verhoogde nood aan 
bepaalde voedingsstoffen. Denk maar aan eiwitten en aminozuren voor de aanmaak en het herstel van spierweefsel, 
elektrolyten die verloren gaan tijdens het zweten, B-vitamines die een belangrijke rol spelen in het energietransport 
en antioxidanten zoals vitamine E en selenium die spiercellen beschermen. 

Bevat een sterke blend van voedingsstoffen die een sportpaard nodig heeft. 
Cavalor Nutri Plus werd zo geformuleerd dat het de ideale aanvulling vormt voor een rantsoen dat enkel/vooral uit 
ruwvoer bestaat en weinig krachtvoeder bevat. Gras en hooi zijn vaak rijk aan energie en eiwit maar bevatten vaak 
onvoldoende vitamines en mineralen. Ook wanneer enkelvoudige granen zoals haver en gerst of minder dan de 
aanbevolen hoeveelheid van een krachtvoer gegeven wordt, kunnen tekorten ontstaan. Cavalor Nutri Plus bevat 
alle vitamines, mineralen, sporenelementen, elektrolyten, vetzuren en aminozuren die noodzakelijk zijn voor een 
sportpaard om optimaal te presteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de voedingsstoffen die reeds in het 
ruwvoeder voorkomen. Zo voegen wij bijvoorbeeld geen extra ijzer toe omdat ruwvoer al een ruime hoeveelheid ijzer 
bevat. Cavalor Nutri Plus bevat geen extra energie en eiwit, waardoor de paarden en pony’s er niet heet of dik van 
worden.

Voor de ondersteuning van het bewegingsstelsel en de algemene conditie
Met Cavalor Nutri Plus wordt er specifieke aandacht besteed aan de noden van een sportpaard. Macromineralen 
zoals calcium en magnesium en elektrolyten waaronder kalium, natrium en chloor zijn belangrijk ter ondersteuning 
van een goede werking van de spieren en het zenuwstelsel. Ook vitamine D en mangaan en antioxidanten waaronder 
selenium en vitamine E en C zorgen voor een betere spierfunctie. Ook B-vitamines, wateroplosbare vitamines, 
zijn in verhoogde hoeveelheid toegevoegd omdat sportpaarden meer drinken en vocht verliezen. Ze spelen een 
belangrijke rol in het energiemetabolisme en zijn daarom van groot belang voor sportpaarden. Foliumzuur is 
belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen en dus cruciaal voor een optimale conditie.

Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Niet enkel de hoeveelheid van de voedingsstoffen is belangrijk, ook de balans tussen bepaalde mineralen is heel 
belangrijk. Een teveel van één bepaald element kan namelijk de opname van andere elementen verstoren. Zo kan een 
teveel aan ijzer de opname van koper en zink bijvoorbeeld tegengaan. Er werd als bron van koper, zink en mangaan 
zowel voor de gechelateerde vorm als de covalent gebonden hydroxvorm gekozen omdat zij enerzijds beter 
opneembaar zijn en anderzijds ook stabieler blijven. Om de stabiliteit van Cavalor Nutri Plus te optimaliseren, zijn 
de vitamines gescheiden van de sporenelementen in het product. Door dit te doen, wordt voorkomen dat de twee 
met elkaar reageren. De groene pellets bevatten vitamines en mineralen, terwijl de beige pellets sporenelementen 
bevatten. Deze pellets worden perfect homogeen gemengd, zodat het paard van elk element de juiste hoeveelheid 
krijgt.

NUTRI PLUS
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Analytische samenstelling:

Toevoegingsmiddelen (/kg)

BALANCER

calcium    9,2%

fosfor    2,9%

natrium    1,2%

magnesium   1%

k alium    0,8%

chloor    2,65%

ruwe as    40,9%

ruw eiwit    12,1%

ruw vet   4,6%

ruwe celstof   6,4%

Methionine   1,8%

Lysine    2%

Sporenelementen
Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605) + 
(zinkchloridehydroxidemonohydraat, 3b609)     
5 000 mg
Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503) 
+ (gehydrateerd mangaanchelaat van aminozuren, 
3b510)    5 000 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405) + 
(dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)    1 625 mg

Jood (watervrij calciumjodaat) (3b202)     30 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304) 
  12 mg

Selenium (natriumseleniet) (3b801) + 
(L-selenomethionine, 3b8.12)    18 mg

Vitamines

Vitamine A (3a672a)    650 000 IU

Vitamine D3 (3a671)    75 000 IE

Vitamine E (3a700)    9 110 mg

Vitamine C (3a312)     500 mg

Vitamine B12    2 mg

Vitamine B3    1000 mg

Vitamine B2    500 mg

Vitamine B1 (3a821)    405 mg

Vitamine B6 (3a831)    100 mg

Vitamine K (3a711)    50 mg

Niacine    1500 mg

Foliumzuur (3a316)    200 mg

Biotine (3a880)    12,5 mg

Choline chloride (3a890)    10 000 mg

Cavalor® 



3. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Eenmalig vitamines en mineralen aan een paard geven, heeft 
geen zin. Cavalor Nutri Plus is dagelijks nodig, wanneer het 
rantsoen niet voldoende voedingsstoffen bevat. 

Dosering per dier per dag:
• Pony’s en recreatiepaarden: 100 g
• Sportpaarden: 150 g

TIP: Indien het paard meer dan 1,5 kg krachvoeder per dag krijgt, 
dosering halveren.
1 maatschepje = 100 g - Maximumhoeveelheid per paard: 400 g

TIP: Cavalor Nutri Plus is een zeer geconcentreerde bron van 
vitamines en mineralen waardoor slechts een kleine dagelijkse dosis nodig is. Wanneer paarden dit niet goed 
opnemen, is het aangewezen dit onder een beetje krachtvoer te mengen.

4. VERPAKKING EN BEWARING
 
Emmer na gebruik goed sluiten. Droog en koel bewaren buiten het bereik van kinderen.
1,5 jaar houdbaar na productiedatum.

BALANCER

Cavalor® 

EANCODE VERPAKKING # DAGEN

Cavalor® Nutri Plus 
5 kg / 11 lbs 50

Cavalor® Nutri Plus 
20 kg / 44 lbs 200
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