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Luxe muesli met een unieke combinatie van langdurige en
explosieve energie en hoogwaardige eiwitten en aminozuren
UNIEKE COMBINATIE
VAN LANGDURIGE EN
EXPLOSIEVE ENERGIE

UITSTEKENDE BRON
VAN EIWITTEN (14%)
EN AMINOZUREN

ELEKTROLYTEN TER
ONDERSTEUNING VAN
ZENUW- EN SPIERFUNCTIE

Performance 14 maakt
gebruik van een unieke combinatie van zeer smakelijke
langzaam en snel vrijkomende energiebronnen ter ondersteuning van hoogwaardige prestaties. De speciale formule
voldoet aan de vereisten van anaërobe
ademhaling en biedt daarom instant energie om krachtsinspanningen en snelheid
te ondersteunen. De extra oliën en vezels
ondersteunen het uithoudingsvermogen
en een langdurige prestatie.

Het hoge gehalte aan getoaste sojabonen is een bron
van hoogwaardige eiwitten
en essentiële aminozuren, welke spieropbouw en -herstel bevorderen. Voor extra
spierondersteuning is extra vitamine E
toegevoegd om de afvoer van melkzuur
te bevorderen voor een snel herstel na
inspanning en de spieren elastisch te
houden.

Performance 14 bevat
bananenvlokken en extra
elektrolyten om een goede
vochtbalans, en zenuw- en spierfunctie
te waarborgen. Om goede prestaties te
kunnen blijven leveren is het heel belangrijk om mineralen die via zweet worden
uitgescheden weer opnieuw aan te vullen.
Elektrolyten dienen in juiste concentraties
aanwezig te zijn om een goede vochtbalans, en zenuw- en spierfunctie te waarborgen. Een laag elektrolytenreserve kan
leiden tot uitdroging en spierkrampen.

Energiebronnen
Bij iedere inspanning moet er energie
naar de spiercellen worden aangevoerd
als brandstof.

Explosieve energie
Langdurige energie

De intensiteit van de inspanning bepaalt
welke energiebronnen door de spiercel
gebruikt worden en dus welke energiebronnen door het voer geleverd moeten
worden.
Bij inspanningen van een (relatief) lage intensiteit over een lange duur, die lang vol
te houden is (‘cardio’), is de hoeveelheid
zuurstof in het bloed maximaal en zijn
spiercellen in staat om voldoende energie
vrij te maken met behulp van zuurstof
(= aerobe ademhaling). Hierbij worden
meer langzame energiebronnen verbruikt
zoals vetten en vezels.
Echter wanneer er gedurende korte tijd
maximale inspanning wordt gevraagd, is

het lichaam niet in staat om voldoende
zuurstof naar de spiercellen te transporteren en maken spiercellen gebruik van
opgeslagen energiebronnen in plaats van

zuurstof (= anaerobe ademhaling). Daarbij verschuift het verbruik van energiebronnen meer naar ‘snelle energiebronnen’ zoals glucose.
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ONDERSTEUNT
CONSTANTE VITALE
FUNCTIES

BEVAT GASTRO+ OM
EEN GEZONDE MAAG TE
ONDERSTEUNEN

De toegevoegde gedroogde
knoflook ondersteunt de
homeostase en constante
vitale functies.
Bovendien ondersteunt knoflook - van
nature rijk aan selenium en zwavel - het
immuunsysteem en werkt het als een
vitale antioxidant met zuiverende effecten
op het bloed.

Performance 14 bevat
Gastro+, welke een speciale
cocktail van natriumbicarbonaat, calciumcarbonaat, magnesium
en extra probiotica bevat om het behoud
van de normale zuurgraad in de maag te
ondersteunen. Dit bevordert een normale
maagfunctie en helpt de maagwand te
regenereren.

Optimale Spijsvertering
Paarden zijn van oudsher gewend om de
hele dag hun voedsel bij elkaar te grazen.
Dit zorgde voor een continue toevoer van
speeksel naar de maag die de productie
van maagzuur neutraliseert.
De huidige manier van paarden houden,
het voeren op slecht enkele tijdstippen,
een beperkte bewegingsvrijheid, kunnen
samen met intensieve training en stress
van wedstrijden en transport bijdragen
tot (ernstige) maag- of spijsverteringsproblemen.
Maagzweren kunnen ontstaan door
beschadigingen aan het maagslijmvlies
wanneer het evenwicht tussen de maagzuurproductie en de bescherming van het
maagslijmvlies is verstoord.
Maagzweren en andere spijsverteringsproblemen hebben een verstorend effect
op de prestaties en het welbevinden van
een paard. Voedingstoffen kunnen dan

niet meer optimaal worden opgenomen
en er kan sprake zijn van bijv. een pijnlijke
buik en conditie verlies.
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VOEDINGSWAARDETABEL PERFORMANCE 14
Voedingswaarde / kg
Energie
VEP
Ewpa
Koolhydraten

13 MJ
920
0,92
43 %

Macro-nutriënten
Zetmeel
Suikers
Ruwe Celstof
vert. Eiwit
Ruw Eiwit
Ruw Vet
(waarvan onverzadigd)
Ruw As

26,1 %
5,7 %
11,4 %
12,1 %
14,2 %
6,6 %
75 %
7,2 %

Essentiële Amino-Zuren (T)
Lysine
Meth+Cys
Threonine
Tryptofaan
Mineralen (T)
Ca/P-verhouding
Calcium (Ca)
Fosfor (P)
Magnesium (Mg)
Natrium (Na)
Kalium (K)

6,5 g
5,1 g
5,3 g
1,8 g

2,4 g
10,2 g
4,3 g
2,9 g
2,9 g
11,8 g

Vitaminering (A)
Vit. A
Vit. D-3
Vit. E
Biotine
Vit. K3
Vit. B1
Vit. B2
Pantoteenzuur
Niacine
Vit. B6
Vit. B12
Foliumzuur
Choline-Chloride
Vit. C

Onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen (november 2020)

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 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.

23.053 IE
3.842 IE
376 mg
173 mcg
1,8 mg
5,5 mg
9,1 mg
22,6 mg
45 mg
4,8 mg
36,4 mcg
4,8 mg
273,1 mg
83,75 mg

Sporenelementen (T)
IJzer (Fe)
Koper (Cu)
Zink (Zn)
Mangaan (Mn)
Kobalt (Co)
Jodium (I)
Selenium (Se)

358 mg
25,5 mg
261 mg
132 mg
1,9 mg
1,4 mg
480 mcg

Verpakking: 20 kg/zak

info@havens.nl
+31 (0)478 6382
38

Indien u een persoonlijk voeradvies wilt,
kunt u ons graag mailen of bellen,
wij helpen u graag!

Beschikbaarheid
HAVENS Paardenvoeders is beschikbaar in meer dan 50 landen
wereldwijd, van Europa tot het
Midden-Oosten, Afrika en Azië.
Op www.havens-dealers.com vindt
u de contactgegevens van het
dichtstbijzijnde verkooppunt of
importeur.

Scan om de
Performance 14
video te bekijken!
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