NUTRI GROW

VOOR EEN GEBALANCEERDE VITAMINEN- EN
MINERALENAANVULLING IN DE FOKKERIJ EN OPFOK
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor Nutri Grow bevat alle vitamines en mineralen die veulens, jonge paarden en drachtige of lacterende merries
nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.
Wanneer fokmerries en paarden in de groeifase veel tijd doorbrengen op rijke weides, halen ze reeds voldoende
energie en eiwit uit dit rantsoen. Vitamines en mineralen echter zijn hierin onvoldoende aanwezig. Cavalor Nutri Grow
werd samengesteld om net deze tekorten bij jonge paarden en merries vanaf de 7e maand dracht in een gebalanceerde
mix aan te vullen. Yucca extract stimuleert de opname van vitamines en mineralen. Macronutriënten (Ca, P en Mg) en
sporenelementen (Cu, Zn, Mn) worden in een uiterst goed opneembare vorm en in de juiste verhouding aangeboden
om de ontwikkeling van een sterk en gezond bewegingsstelsel te ondersteunen. Door de vitamines en mineralen
enerzijds en sporenelementen anderzijds in twee aparte korreltjes te persen wordt de stabiliteit gegarandeerd en de
voedingswaarde behouden.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Ook al vindt de grootste groeispurt van het veulen pas plaats tijdens de laatste 3 maanden van de dracht, toch stijgt
de behoefte aan bepaalde nutriënten voor de merrie al een stuk eerder. Er wordt aangeraden om een rantsoen hoger
in bijvoorbeeld calcium, fosfor, koper, jodium, … te gebruiken vanaf de 7de maand van de dracht. Een tekort aan
koper kan bijvoorbeeld zorgen voor bot- en gewrichtsproblemen. Voldoende vitamines en mineralen voederen is van
cruciaal belang voor botontwikkeling, energie transport en ondersteunen van cel functies. Vanaf het eerste levensjaar
heeft het jonge paard een verhoogde behoefte voor bijvoorbeeld koper, zink en mangaan.
Voor een aanvulling op maat van uw rantsoen
Jonge paarden en fokmerries lopen vaak in de weide, wat uitstekend is voor hun ontwikkeling en welzijn. Vaak zijn
deze weides rijk aan energie en eiwit maar bevatten ze weinig vitamines en mineralen. Cavalor Nutri Grow werd zo
geformuleerd dat het de vitaminen- en mineralenbehoefte van jonge paarden en dragende of lacterende merries dekt
zonder extra energie en eiwit aan te brengen. Ideaal is dus om het rantsoen in evenwicht te brengen.
Voor de ontwikkeling van sterke, harde botten en gezonde gewrichten
Het skelet van een ongeboren veulen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Later is ook een goede botdichtheid
cruciaal om een sterk beenwerk te ontwikkelen. Nutri Grow ondersteunt een
gecontroleerde en gelijkmatige omzetting van het kraakbeen in het skelet tot sterke
en harde botten. Nutri Grow bevat een optimale verhouding tussen calcium, fosfor en
magnesium voor een goede botgroei en -dichtheid, aangevuld met organisch goed
opneembare sporenelementen – koper, zink en mangaan – zorgen voor een goede
ontwikkeling van het bewegingsapparaat zijnde botten, kraakbeen, gewrichten en pezen.
Bovendien zorgen de essentiële aminozuren methionine, lysine, cystine, threonine en
tryptofaan voor de cruciale bouwstenen voor een goede ontwikkeling.
Opneembaarheid, beschikbaarheid en stabiliteit als onderscheidende factor
Nutri Grow bevat kalkwier, afkomstig uit de zee, dat als algenbron een natuurlijke en zeer goed opneembare vorm
van calcium en magnesium aanbrengt. Dit zuivere natuurproduct zorgt niet alleen voor de ondersteuning van de
ontwikkeling van sterke botten, het heeft bovendien een zeer gunstige invloed op het maagdarmstelsel. Ook het
yucca-extract stimuleert de opname van mineralen en sporenelementen.
Er werd gekozen voor covalent gebonden hydroxymineralen (Cu, Zn) en gechelateerde (Mn) sporenelementen omdat
zij beter opneembaar zijn en stabieler blijven. Om de stabiliteit van Cavalor Nutri Grow nog 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.
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Cavalor®

BALANCER

Analytische samenstelling:
30,9%

ruwe as

14,5%

ruw eiwit

4,0%

ruw vet

Lysine

2,5%

kalium

0,19%

Tryptofaan

fosfor

magnesium

1%

Cystine

6%

natrium

7,5%

ruwe celstof

calcium

0,14%

1,9%
0,6%
0,8%

Methionine

1,9%

Threonine

0,48%

Toevoegingsmiddelen:
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A (3a672a)

500 000 IU

Vitamine D3 (3a671)

50 000 IE

Vitamine E (3a700)

5 500 mg

Vitamine C (3a312)
Niacine (3a314)

103 mg
551 mg

Vitamine B3 (3a841)
Vitamine B12
Vitamine B2

262 mg

0,5 mg
133 mg

Vitamine B1 (3a821)

28 mg

Vitamine B6 (3a831)

28 mg

Vitamine K (3a711)
Foliumzuur (3a316)
Biotine (3a880)

70 mg
26 mg

Zink (zinksulfaatmonohydraat) (3b605) +
(zinkchloridehydroxidemonohydraat, 3b609)
6 500 mg

Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
+ (gehydrateerd mangaanchelaat van aminozuren,
3b510)
5 000 mg
Koper (kopersulfaatpentahydraat) (3b405) +
(dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)
1 625 mg
Jood (water vrij calciumjodaat) (3b202)

6 000 mg

40 mg

Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
12 mg
Selenium (natriumseleniet) (3b801) +
(L-selenomethionine, 3b8.12)
9,8 mg

3 mg

Choline chloride (3a890)

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat) + (gehydrateerd
ijzerchelaat van aminozuren)
2 000 mg

Cavalor®
GEWRICHTSAANDOENINGEN

BALANCER

3. GEBRUIKSAANWIJZING
1 maatschepje = 100 gram
• Veulens en pony’s: 100 gr/dag
• Jonge paarden: 150 gr/dag
• Dracht (laatste 5 maand) en lacterende merrie: 200 gr/dag
• Max 400 gr/dag
TIP: indien het paard meer dan 1,5 kg krachtvoeder per dag krijgt,
dosering halveren.
TIP: Cavalor Nutri Grow 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.

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN

Cavalor® Nutri Grow
5 kg / 11 lbs

25 - 50

Cavalor® Nutri Grow
20 kg / 44 lbs

100 - 200
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