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PRODUCTBESCHRIJVING 

Een natuurlijke muesli op basis van hydrothermisch ontsloten 

granen (o.a. gerst, tarwe, maïs, haver), wortelvlokken, 

johannesbrood en luzerne, extra aangevuld met natuurkruiden 

en etherische olië.  

De aromatisch ruikende Green-Vet bevat een luxe 

kruidenmelange van eucalyptus, pepermunt, tijm, marjolein 

en basilicum.  

 

 Laag eiwitgehalte 

 Bevat hydrothermisch ontsloten granen voor een 

optimale verteerbaarheid 

 Gevarieerde en uiterst smakelijke samenstelling 

 Bevat hoge gehalten van alle benodigde vitaminen, 

mineralen en sporenelementen ter ondersteuning 

van de weerstand en gezondheid 

 Stofvrij en met extra kruiden; weldadig voor de 

luchtwegen 

 

Ideaal als enige krachtvoergift, dan wel als aanvulling op een bestaand rantsoen, maar ook als lekkernij of 

beloning! 

Zeer geschikt voor paarden in inspanning en in verminderde dosering ook voor recreatiepaarden. 
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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. 

Voedingswaarde /kg     

VEP 930 Vit. A 22.500 IE IJzer 290mg 

Koolhydraten 59% Vit. D-3 3.600 IE Koper 21mg 

Zetmeel 39% Vit. E 400mg Zink 230mg 

Suikers 5,8% Biotine 200mcg Mangaan 103mg 

Ruwe celstof 8,4% Vit. K3 1,7mg Kobalt 1,8mg 

Vert.eiwit 7,5% Vit. B1 5,0mg Jodium 1,3mg 

Ruw eiwit 10,0% Vit. B2 8,3mg Selenium 430mcg 

Ruw vet 4,0% Vit. B6 4,5mg   

Ruw as  6,4% Vit. B12 33,0mcg Lysine 3,9g 

Calcium 10,4gr Pantoteenzuur 13,5mg Meth+cyst 4,0g 

Fosfor 3,9gr Niacine 45mg Threonine 3,6g 

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

Natrium 2,3gr Choline-chloride 248mg   

Kalium 8,8gr     

  Verpakking:  20kg zakken, bigbox 
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Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 


