
                           

              CCooooll--MMiixx    muesli-zonder-haver  
 

 

  

PRODUCTBESCHRIJVING 

Cool-Mix is een speciale structuurrijke muesli met lichtverteerbaar luzerne-eiwit en extra dinkelspelt. Deze 

complete en gezonde muesli heeft een gematigd energiegehalte die bovendien gelijkmatig vrijkomt. Om deze 

reden is deze muesli zeer geschikt voor (sport)paarden en pony’s die in stress-situaties snel temperamentvol 

worden. Daarnaast wordt het veel gevoerd aan fokmerries, recreatiepaarden en paarden op rust.  

 

De Cool-Mix bevat veel β-Caroteen (uit luzerne) en tevens 

ontsloten granen (o.a. ontsloten tarwe, maïs- en 

gerstvlokken). Het hoge gehalte aan natuurlijke dinkelspelt 

stimuleert de darmwerking en kan daardoor een 

rustgevende werking hebben. Daarnaast is er lijnzaadolie 

aan de muesli toegevoegd. 

 

De Cool-Mix past in een haver-vrij en suiker-arm rantsoen. 

 

 Havervrij en extra dinkelspelt 

 Weinig suikers en met lichtverteerbaar eiwit 

 Evenwichtig in stresssituaties 

 Ideaal voor temperamentvolle paarden of sobere 

rassen 

 Rijk aan vitamines, mineralen en vezels 
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VOEDINGSADVIES 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij het gebruiksdoel en de behoefte 

van het paard. Een algemene richtlijn voor de aanbevolen totale hoeveelheid krachtvoer per dag: 

 Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 

Verdeel dit dagrantsoen in minimaal 2-3 porties per dag. Verstrek naast het krachtvoer altijd voldoende goed 

ruwvoer; minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht van je paard/pony per dag. 

Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 

Voedingswaarde /kg     

VEP 860 Vit. A 18.000 IE IJzer 400mg 

Koolhydraten 53% Vit. D-3 2.880 IE Koper 18mg 

Zetmeel 32,8% Vit. E 320mg Zink 189mg 

Suikers 4,1% Biotine 160mcg Mangaan 93mg 

Ruwe celstof 12,1% Vit. K3 1,3mg Kobalt 1,7mg 

Vert.eiwit 8,7% Vit. B1 4,0mg Jodium 1,0mg 

Ruw eiwit 11,6% Vit. B2 6,6mg Selenium 360mcg 

Ruw vet 2,8% Vit. B6 3,5mg   

Ruw as  7,4% Vit. B12 26,4mcg Lysine 4,5g 

Calcium 12,5gr Pantoteenzuur 18,7mg Meth+cyst 3,9g 

Fosfor 3,6gr Niacine 36mg Threonine 4,3g 

Magnesium 2,3gr Foliumzuur 3,9mg Tryptofaan 1,4g 

Natrium 1,9gr Choline-chloride 200mg   

Kalium 12,2gr     

  Verpakking:20kg zakken, bigbox, bulk 


