PIANISSIMO

VOOR PAARDEN DIE GEVOELIG ZIJN VOOR STRESS

1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor® Pianissimo is ontwikkeld voor ‘vurige’ paarden, paarden die gevoelig zijn voor stress of paarden die het
rustig aan moeten doen (boxrust).
Paarden die gevoelig zijn voor stress zijn vaak moeilijk te rijden en presteren minder. Om nerveuze paarden niet te
veel energie te geven, wordt gewoonlijk minder krachtvoer gegeven. Hierdoor hebben deze paarden vaak vitaminesen mineralentekorten. Deze havervrije mix bevat alle voedingscomponenten voor een complete en evenwichtige
voeding. Bovendien bevat het een laag eiwitgehalte, extra magnesium en tryptofaan.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Zonder haver: Haver is bekend als hét graan voor paarden. Het is dan ook goed verteerbaar en rijk aan suiker en
zetmeel waardoor paarden er veel energie uit halen. Echter, paarden die stressgevoelig zijn kunnen hierop hevig
reageren. Cavalor® Pianissimo bevat geen haver en is relatief laag in energie.
Magnesium: Magnesium heeft een relaxerende werking en helpt de spieren te ontspannen.
L-Tryptofaan: tryptofaan stimuleert serotonine, een anti-stress hormoon dat van nature uit geproduceerd wordt door
het lichaam.
Florastimul: Florastimul is een prebioticum dat enkel benut wordt door goedaardige bacteriën en de ontwikkeling
ervan stimuleert. Florastimul versterkt de goede darmflora.
Omega 3 plus: Naast een glanzende vacht hebben deze omega 3-vetzuren nog tal van andere gunstige effecten en
ondersteunen hierdoor de algemene fitheid van jouw paard.
Cavalor Calmix: kruidenmix op basis van oa. Linde voor een rustgevend effect.
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Voeder Cavalor® Pianissimo steeds naast voldoende ruwvoer (1,5 % van het lichaamsgewicht) en water geven.
De hoeveelheid Cavalor® Pianissimo hangt af van de prestaties:
Onderhoud
Max. 400 g/100 kg LG
Lichte arbeid
Max. 500 g/100 kg LG
Matige arbeid
Max. 650 g/100 kg LG

4. VERPAKKING EN BEWARING

EANCODE

VERPAKKING

# DAGEN (LICHTE ARBEID/600 KG)

20 kg-zak

6

500 kg XL-BOX

166

