WHOLEGAIN

VETBALANCER VOOR COOLE ENERGIE, VEILIGE
GEWICHTSTOENAME EN EEN GLANZENDE VACHT
VERRIJKT MET B-VITAMINES EN MINERALEN
1. AANBEVOLEN GEBRUIK
Cavalor WholeGain is een vetrijke geconcentreerde mengeling dat bijdraagt aan een fit paard met een stralende
vacht en op een veilige manier gewichtsaanzet stimuleert.
Cavalor WholeGain is een balancer die het vetgehalte van het rantsoen aanzienlijk verhoogt en belangrijke nutriënten
voor het sportpaard aanbrengt waaronder B-vitamines en mineralen. Op die manier kan het ingezet worden voor
paarden die wat conditie missen of die moeilijk bijkomen. Cavalor WholeGain heeft een gebalanceerde verhouding
omega 3 en omega 6 vetzuren die zorgen voor een glanzende vacht en de immuniteit ondersteunen.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN – BELANGRIJKE INGREDIËNTEN
Veilige gewichtstoename en een betere conditie door hoog gehalte goed verteerbaar vet
Cavalor WholeGain bevat meer dan 22 % vet. Het is wetenschappelijk bewezen dat een vetrijke voeding tal van
voordelen heeft. Door gebruik te maken van vet als zeer geconcentreerde en veilige energiebron kan met een
beperkte hoeveelheid voer een betere verteerbaarheid van energie, organische stoffen en proteïnen gerealiseerd
worden. Bovendien worden reserves minder aangesproken tijdens sportprestaties waardoor een optimale conditie en
bovenlijn kan gecreëerd worden. Ook de kwaliteit van de vetten speelt een belangrijke rol. Door gebruik te maken van
verschillende soorten plantaardige oliën wordt een optimale vetzuursamenstelling bekomen. Dankzij de specifieke
vetzurensamenstelling treden een aantal bijkomende positieve elementen op zoals betere verteerbaarheid van de
vetten, verhoging van de immuniteit en antiallergische effecten.
Gebalanceerde verhouding omega 3 en 6 vetzuren voor een glanzende vacht en een verhoogde immuniteit
Voor een goede weerstand en glanzende vacht is een optimale verhouding tussen de essentiële omega 3 en omega
6 vetzuren noodzakelijk. Ruwvoer zoals kwaliteitshooi en -gras bevatten van nature veel omega 3 vetzuren en zeer
weinig omega 6 vetzuren. Granen daarentegen zijn rijk aan omega 6 vetzuren. Paarden die grotendeels op stal staan
hebben vaak een lagere opname van essentiële vetzuren. Daardoor kunnen ze niet voldoende omega 9 vetzuren
aanmaken en is bovendien de balans tussen omega 3 en omega 6 verstoord waardoor problemen met de huid, het
hart en het lichamelijk herstel kunnen optreden en de weerstand kan afnemen. Dankzij het gebruik van oliën met een
relatief hoge verhouding omega 3 / omega 6, zoals lijnzaadolie en koolzaadolie, heeft Cavalor WholeGain de ideale
vetzuursamenstelling om je paard van binnenuit gezond te maken en van buiten uit te laten glanzen.

1

Cavalor®

BALANCER

Geleidelijke en langdurige vrijgave van energie voor een gecontroleerd energiek paard
Cavalor WholeGain biedt energie die snel beschikbaar is. Deze energie komt geleidelijk vrij waardoor paarden meer
conditie opbouwen en langer door kunnen gaan. Energie uit vetten is vooral belangrijk bij langdurige inspanningen
waarbij spieren die aeroob werken vetzuren als energiebron gebruiken. Door het verhogen van het vetgehalte van
het rantsoen kunnen spieren ook efficiënter met glucose omgaan tijdens anaerobe activiteiten.
Bevat een sterke blend van vitamines en mineralen voor een optimale ondersteuning van het sportpaard
Cavalor WholeGain bevat naast belangrijke mineralen ook vitamines. Sportpaarden hebben een verhoogde
behoefte aan B-vitamines omdat deze onder andere een zeer belangrijke rol spelen in het energiemetabolisme. Ze
ondersteunen de productie van rode bloedcellen en komen tussen in het zuurstoftransport doorheen het lichaam.
EWpa (energiewaarde paard): 1,13/KG
VREpa (verteerbaar ruw eiwit paard): 12,3 %
Analytische samenstelling:
12,6%

ruwe eiwit

22,2%

ruw vet
ruwe as

12,6%

ruwe celstof

8,7%

calcium

suikers

5,3%

fosfor

zetmeel

17,6%

magnesium

2,4%
1,0%
0,57%

natrium

0,33%

kalium

1,0%

Toevoegingsmiddelen/kg
Vitamines

Sporenelementen

Vitamine A

60 000 IU

Vitamine D3
Vitamine E

8 900 IE
950 mg

Vitamine K3

3,75 mg

Vitamine B1

33 mg

Vitamine B2

37 mg

Vitamine B3

71 mg

Vitamine B6

8 mg

Vitamine B12

0,15 mg

Folinezuur

15,78 mg

Vitamine C

33 mg

Biotine

0,56 mg

Ijzer (Ijzersulfaatmonohydraat, 3n103)

532 mg

Zink (Zinksulfaatmonohydraat, 3b605) + (Zinkoxide,
3b603)
725 mg
Mangaan (mangaansulfaatmonohydraat) (3b503)
588 mg
Jodium (Water vrij calciumjodaat, 3b202)
4,38 mg
Kobalt (gecoate korrels kobaltcarbonaat) (3b304)
4,38 mg
Selenium (Monohydraat Natrium seleniet, E8)
1,75 mg
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3. GEBRUIKSAANWIJZING
Het gebruik van Cavalor WholeGain hangt af van het beoogde doel.
Glanzende vacht

50 g Cavalor WholeGain / 100 kg LG

Meer ‘coole’ energie voor sportpaarden

Lichte arbeid: 75 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG
Matige arbeid: 100 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG
Zware arbeid: 150 g Cavalor WholeGain /
100 kg LG

Vervang hierbij een deel van de normale hoeveelheid krachtvoer door half zoveel
Cavalor WholeGain.
Bijvoorbeeld: Als je paard 600 kg weegt, matige arbeid levert en iets meer
energie kan gebruiken, vervang dan 1200 g van het normale rantsoen door 600 g
Cavalor WholeGain.
Gewichtsaanzet en verbeterde conditie
bij sportpaarden

150 g Cavalor WholeGain/ 100 kg LG

Voeg in dit geval de hoeveelheid Cavalor WholeGain toe aan het normale rantsoen.
Feed as you need: Cavalor WholeGain is een balancer die slechts gedurende een periode gegeven wordt. Maximum
12 weken geven of na 12 weken de dosering halveren.
TIP: Vetrijke voeding moet geleidelijk opgebouwd worden. Introduceer Cavalor WholeGain over een periode van
min. 5 dagen en geef max. 1 kg Cavalor WholeGain per paard per dag.

4. VERPAKKING EN BEWARING
Koel en droog bewaren. Zak na gebruik goed sluiten.
1 jaar houdbaar.

AANTAL PER OMDOOS

VERPAKKING

-

Cavalor® Wholegain 20 kg / 44 lbs

EAN CODE
zak
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