VITAMINO

EIWITBALANCER VOOR EEN STERKE BESPIERING
VERRIJKT MET VITAMINES EN MINERALEN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor VitAmino is een bron van kwalitatieve eiwitten die door hun hoge verteerbaarheid en specifiek
aminozuurprofiel optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van meer spiermassa.
Bij de aanmaak van spieren is het belangrijk dat paarden over voldoende bouwstoffen, waaronder bepaalde aminozuren,
beschikken. Cavalor VitAmino bevat soja, luzerne en aardappeleiwit die alle essentiële aminozuren in de correcte
verhouding bevatten zodat zo efficiënt mogelijk een sterke bespiering gerealiseerd wordt. Cavalor VitAmino kan ook
naast Strucomix Senior gebruikt worden om oudere paarden die makkelijk spiermassa kwijtraken in vorm te houden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Ondersteunt de opbouw van spiermassa en verbetert de bovenlijn.
Cavalor VitAmino ondersteunt spierbehoud en helpt bij de spieropbouw
van je paard. Het eiwit waar spieren uit opgebouwd zijn, is een keten van
aaneengeschakelde aminozuren. Voor de opbouw van spiermassa is
naast voldoende bouwstoffen, die het paard haalt uit kwalitatief eiwit dat
verteerd wordt in de dunne darm, ook voldoende energie nodig om het
proces te laten doorgaan. Naast de juiste voeding is een aangepast bewegingsschema essentieel voor spierbehoud
en -ontwikkeling. Tijdens inspanningen vindt er namelijk spierafbraak plaats. Er ontstaan kleine scheurtjes in de
spiervezels. Dit triggert het lichaam om nieuwe spiervezels aan te maken. Cavalor VitAmino levert de benodigde
aminozuren zodat samen met inspanning spierherstel en spieropbouw kan plaatsvinden.
Levert een evenwichtig aminozuurprofiel uit goed verteerbare eiwitten.
De specifieke samenstelling van Cavalor VitAmino biedt een aminozuurprofiel dat zeer gelijkaardig is aan dat van
het spiereiwit van het paard. Essentiële aminozuren waaronder lysine, methionine, leucine, … moeten via de
voeding opgenomen worden. Cavalor VitAmino bestaat uit hoogwaardige eiwitbronnen waaronder soja, luzerne
en aardappeleiwit die in de dunne darm verteerd worden tot aminozuren. De hoeveelheid van elk en de juiste
onderlinge verhouding (ook het aminozuren profiel genoemd) van deze aminozuren zijn bepalend voor een goede
spierontwikkeling. Net als puzzelstukjes die samen 1 puzzel maken, moet voor de opbouw van spierweefsel alle
aminozuren voldoende en in de juiste verhouding voor handen zijn. Wanneer slechts één aminozuur ontbreekt, wordt
het proces van spieropbouw afgeremd.
Goed verteerbare eiwitten aangevuld met vitaminen en mineralen
Belangrijker dan het gehalte eiwit, is het gehalte verteerbaar eiwit. Iedere bron heeft een verschillende verteerbaarheid.
Zo is het eiwit in soja voor 50-80 % verteerbaar, terwijl dat in hooi een heel pak lager ligt. Hoe beter verteerbaar het eiwit
is, hoe minder eiwit een paard binnen moet krijgen om over voldoende aminozuren te beschikken. Cavalor VitAmino
bevat goed verteerbare eiwitbronnen waaronder soja, aardappeleiwit en tarwevoermeel waardoor het totale gehalte
eiwit beperkt kan blijven. Bovendien bevat Cavalor VitAmino goed opneembare vitamines en mineralen waardoor het
naast ruwvoer tekorten kan opvullen.
Samenstelling
Sojavoer (geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja), luzerne, aardappeleiwit, tarwevoermeel, bietenmelasse,
tarwezemelen, fenugriek, calciumcarbonaat
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Analytische samenstelling:

35,0%

ruwe eiwit
ruw vet

2,0%

ruwe as

10,0%

calcium
fosfor
magnesium

9,0%

ruwe celstof
suikers

7,0%

zetmeel

7,0%

1,0%

lysine

0,8%

2,1%
0,55%

methionine

0,85%

leucine

natrium

0,05%

Threonine

kalium

1,8%

Tryptofaan

3,00%
1,5%
0,47%
1,65%

Isoleucine

2,2%

Arginine
Valine

1,86%

Histidine
Fenylalanine

0,85%
1,85%

Toevoegingsmiddelen/kg
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A (3a672a)

45 000 IU

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat, 3n103)

Vitamine D3 (3a671)

4 500 IE

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605)

Vitamine E (3a700)
Biotine (3a880)

500 mg
0,3 mg

Choline chloride (3a890)

280 mg

120 mg
450 mg

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
300 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405)
160 mg
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

2,6 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
0,3 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801)

1,2 mg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Cavalor VitAmino wordt aangeraden voor paarden waarbij meer spiermassa
gewenst is.
Opgelet: te magere paarden kunnen moeilijk/geen spieren aanmaken.
Raadpleeg in dit geval eerst een nutritionist of dierenarts.
De aanbevolen dosis verschilt per situatie.
Voor sportpaarden wordt een dagelijkse dosis van 100 g – 200 g/100 kg
lichaamsgewicht aangeraden bovenop het huidige rantsoen. De dosis wordt
o.m. bepaald door de trainingsintensiteit.
Sportpaarden

/100 kg LG

Voor een paard van 600 kg

Lichte arbeid

100 - 150 g

600 - 900 g

Matige arbeid

125 - 175 g

750 - 1050 g

Zware arbeid

150 - 200g

900 - 1200g

Voor volwassen paarden die weinig of geen arbeid verrichten wordt een dagelijkse dosis van 100 g – 125 g/100 kg
lichaamsgewicht aangeraden bovenop het ruwvoer. Cavalor VitAmino bevat alle vitamines en mineralen om naast
ruwvoer aan de minimale behoefte te voldoen. De dosis is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer en het
eiwitgehalte van het rantsoen.
Voor oudere of geriatrische paarden wordt naast ruwvoer en Cavalor Strucomix Senior een dagelijkse dosis van 50
g – 100 g/ 100 kg lichaamsgewicht aangeraden.
Het is aangeraden om doseringen boven de 125 g/100 kg LG/dag te verdelen over meerdere maaltijden.
Tip: Voor een optimaal effect is een gebruiksduur van minimum 4 weken nodig. Geef de standaarddosering niet
langer dan 12 weken. Indien langer gebruik toch nodig is, gelieve de dosering te halveren.

4. VERPAKKING EN BEWARING

AANTAL PER OMDOOS

VERPAKKING

-

Cavalor® VitAmino 20 kg / 44 lbs

zak
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