HOOF AID

VOOR HET BEHOUDEN VAN GEZONDE HOEVEN

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor® Hoof Aid ondersteunt een gezonde hoefgroei en -kwaliteit.
Cavalor® Hoof Aid is een nutritionele ondersteuning om een goede hoefkwaliteit te onderhouden en om de stevigheid van
de hoef te verbeteren. Naast goed beschikbare biotine werd ook vitamine A, vitamine D3 en zink toegevoegd. Dit is vooral
belangrijk voor een goede groei en samenstelling van de hoeven. Cavalor® Hoof Aid bevat bovendien ook methionine, een
aminozuur dat een belangrijke rol speelt in de processen die gepaard gaan met de hoefontwikkeling.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Biotine – alles wat een hoef nodig heeft?
Biotine, ook wel vitamine H of vitamine B8 genaamd, is een essentiële wateroplosbare B-vitamine die vaak wordt gebruikt als
supplement voor paarden met een zwakke hoefkwaliteit. Hoewel er bij paarden slechts enkele onderzoeken uitgevoerd zijn die
de effectiviteit van biotine nagaan en de bevindingen vaak verdeeld zijn, zijn er in de praktijk een niet te onderschatten aantal
paarden waarbij de hoefkwaliteit zichtbaar verbeterd is na suppletie met biotine.
Biotine is van nature aanwezig in oa. gras en ook de Cavalor® voeders zijn verrijkt met biotine ter bevordering van een gezonde
hoefgroei. Bovendien kunnen sommige bacteriën in de dikke darm biotine aanmaken. De exacte biotine-behoefte van een
paard is niet gekend maar een niet-gebalanceerde voeding kan tekorten veroorzaken. Praktijkervaring leert dat een minimale
dosis van 25-30 mg biotine per dag vereist is om werkelijk een effect te hebben.
Cavalor® Hoof Aid combineert goed beschikbare biotine met een hoge dosis vitamine A en D3. Vitamine A draagt bij aan de
ontwikkeling van de hoefwand. Een tekort aan vitamine A wordt gelinkt aan kroonrandontsteking. Ook vitamine D3 speelt een
belangrijke rol in het metabolisme en de ontwikkeling van hoefweefsel.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van verschillende ingrediënten effectiever is dan biotine
alleen. Cavalor® Hoof Aid bevat ook zink. Zink helpt bij de synthese van keratine, wat zorgt voor sterke, stevige hoeven. Ook
ondersteunt zink de opbouw en het herstel van weefselcellen in de hoef en hoefwandcellen. Cavalor® Hoof Aid bevat ook
calciumcarbonaat. Calcium speelt een rol in de synthese van zwavelbruggen die ervoor zorgen dat de eiwitten in de hoefwand
aan elkaar gekoppeld worden. Methionine tenslotte is een essentieel, zwavelhoudend aminozuur dat de flexibiliteit van de hoef
ondersteunt.
Vitamine A

2 000 000 IE/kg

Zinksulfaat monohydraat

Vitamine D

180 000 IE/kg

Methionine

Biotine (vitamine H)

1 500 mg/kg

Calcium

9,9 %
2,9 %

1 015 mg/kg

Cavalor®

HOOVES

3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg dagelijks 30 g Cavalor® Hoof Aid toe aan het voer. 1 maatlepel = 15 g.
Maximum 100 g per paard per dag.
De hoefwand groeit vanaf de kroonrand. Door de trage groei van de hoefwand
kost het al snel 2 maand alvorens de nieuwe hoef zichtbaar is en het resultaat
goed waarneembaar is. We raden aan om Cavalor® Hoof Aid minstens 3-6
maand te gebruiken. Cavalor® Hoof Aid wordt vooral aangeraden voor
paarden die te kampen hebben met milde problemen aan de hoef of een
verminderde hoefkwaliteit. Voor paarden met een zeer slechte kwaliteit van
hoeven, raden we eerder Cavalor® Hoof Aid Special aan.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Pot na gebruik goed sluiten. Bewaar op een droge plaats en gematigde temperatuur. Gebruik tot 2 jaar na
productiedatum.
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Cavalor® Hoof Aid 800 g - 1,76 lb
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