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GOED VOOR U  EN  UW PAARD!GOED VOOR U  EN  UW PAARD!

De manier om maag en darmen gezond te 
houden. Dat wat nou net zo lastig is met 
ruwvoer op de grond. Je paard heeft zijn 
maaltijd binnen no-time op, verveelt zich de 
rest van de dag en ontwikkelt misschien zelfs 
wel een stalgebrek.

Onze slowfeed systemen zijn goed voor u 
en uw paard. U bespaart op hooi en tijd. Uw 
paard heeft meer plezier en eet gezonder!

NATURAL
GRAZER PRO

HAY
PLAYBAG



Koliekproblemen komen in de natuur 
zelden voor. Dat komt omdat paarden 
vele kilometers lopen en verspreid 
over de dag eten. Oftewel ze krijgen 
beweging en gedoseerde voeding. 
Precies wat de Hay Playbag biedt!

Bij de Hay Playbag moet het paard 
zijn best doen om zijn voer door de 
gaten naar buiten te krijgen, iets dat 
hem tijd en beweging kost. Hierdoor 
eet het paard rustiger en beweegt hij 
meer terwijl hij lekker aan het spelen is 
met de Hay Playbag.

Zo sterk, dat hij zichzelf terug 
betaalt. De Hay Playbag is gemaakt 
van supersterk en voedselveilig 
materiaal wat zorgt voor optimale 
duurzaamheid! Hierdoor gaat de Hay 
Playbag gemiddeld 4 maal zo lang 
mee als vergelijkbare slowfeeders, en 
dat merkt u in uw portemonnee!

GEZONDHEID DUURZAAMHEID GEEN 
VERSPILLING

A BRAND OF HORSE ORIGINALS®

HAY
PLAYBAG

tijd en beweging
niets op de grond,
meer in de mond

SMALL
Ø 8 cm
6 kg hooi

een leuk speeltje om uit te eten!

LARGE
Ø 8 cm
12 kg hooi

vier maal langer

Als u het voer op de grond gooit, eet 
het paard niet alleen te snel, maar gaat 
er ook veel verloren, gemiddeld 10 – 
15%. Zeker voor grotere stallen is dit 
op jaarbasis ontzettend veel voer en 
dus kosten.

Doordat uw paard direct uit de Hay 
Playbag eet is er geen verspilling! 
Ofwel een grote besparing!

De Hay Playbag is gemakkelijk te vullen 
dus geen gehannes als met hooinetten.
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Koliekproblemen komen in de natuur 
zelden voor. Dat komt omdat paarden 
vele kilometers lopen en verspreid 
over de dag eten. Oftewel ze krijgen 
beweging en gedoseerde voeding. 
Precies wat de Natural Grazer Pro 
biedt!

Bij de Natural Grazer Pro moet het 
paard zijn best doen om zijn hooi door 
de gaten naar buiten te krijgen, iets dat 
hem tijd en beweging kost. Hierdoor 
eet het paard rustiger en door de 
slimme innovatie ook nog eens in een 
natuurlijke houding als ware hij gras uit 
de wei eet.

Zo sterk, dat hij zichzelf terug betaalt. 
De Natural Grazer Pro is gemaakt van 
super sterk materiaal wat zorgt voor 
optimale duurzaamheid! Hierdoor 
gaat de Natural Grazer Pro jaren lang 
mee. Dat merkt u in uw portemonnee!

De Natural Grazer Pro is gemaakt 
van voedselveilig materiaal en met het 
doordachte ontwerp kan uw paard 
zich nergens aan bezeren.

GEZONDHEID DUURZAAMHEID

Als u het voer op de grond gooit, eet 
het paard niet alleen te snel, maar gaat 
er ook veel verloren, gemiddeld 10 – 
15%. Zeker voor grotere stallen is dit 
op jaarbasis ontzettend veel voer en 
dus kosten.

Doordat uw paard direct uit de Natural 
Grazer Pro eet is er geen verspilling! 
Ofwel een grote besparing!

GEEN 
VERSPILLING

REGULAR
300 Liter inhoud
16 kg ledig gewicht

natuurlijke houding

tijd en beweging
niets op de grond,
meer in de mond

jaren lang plezier

NATURAL
GRAZER PRO
A  BRAND  OF  HORSE  ORIGINALS®



HORSE
ORIGINALS
Creating a Happy Horse Day!

Onze missie met Horse Originals is om u en uw paard op het 
gebied van slowfeeden en hoefverzorging de beste producten 
aan te reiken welke bijdragen aan een beter paardenwelzijn. 
Paardenwelzijn is voor ons belangrijk en wij zijn er trots op dat we 
met onze producten bij kunnen dragen aan een betere gezondheid 
van uw paard. De producten die wij maken en leveren voldoen 
aan hoge kwaliteitseisen en worden zo gemaakt dat ze veilig in 
gebruik zijn voor uw paard. 

Voeding en dan met name ruwvoer, is één van de belangrijkste 
onderdelen in het houden en verzorgen van paarden. Met Horse 
Originals hebben we ons daarom gericht op de verbetering van 
de manier van ruwvoer aanbieden. De door ons zelf ontwikkelde 
Hay Playbag en de Natural Grazer Pro (NGP) zorgen voor een 
beter welzijn voor uw paard. Deze systemen dragen bij aan 
een langzame/continue voedselopname ter voorkoming van 
koliekproblemen.

Kijk ook eens naar onze andere verzorgingsproducten.

Horse Originals onderscheid zich door kwaliteit, kennis en 
persoonlijke service.

horseoriginals.shop
info@horseoriginals.shop

0031 - 6 23 82 04 27
0031 - 6 23 82 04 27

Plantsoen 48
5384 EV Heesch, NL


