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Senior CrumbS
Lifetime vitality formula

D   e voeding en verzorging van een ouder wordend paard kunnen nogal wat uitdagingen met zich  
meebrengen. De algehele lichamelijke conditie gaat langzaam achteruit. 

Vroeg of laat zie je gewichtsverlies, spierafname, een minder mooi haarkleed, een doffere vacht en moei
lijker verharen. Ook slechtere vertering van de voeding en minder efficiënte opname van voedingsstoffen  
als gevolg van gebitsproblemen, komt vaak voor.

Kortom, de energie en voedingsbehoefte verandert en stelt hogere eisen aan het rantsoen.

Ons nieuwe Senior Crumbs is een kleine korrel (kruimel), welke perfect is afgestemd op de voedings 
be hoeften van paarden in hun oude dag.

Het is graanvrij, rijk aan vitamines en mineralen en helpt om een goede gezondheid te behouden terwijl  
het ouder wordende paard problemen heeft met kauwen en/of een verlies van fysieke conditie.

GRAANVRIJE FORMULE! Lichtverteerbaar, vezelrijk en ideaal voor álle paarden die baat hebben bij een graanvrije voeding.

Na
Ca

A E
CD3

B

Uitgebalanceerde vitamine- en 

mineralengehaltes voor een  

optimale gezondheid en vitaliteit.  

Met extra B-vitaminen en Vit.C.

Hoogwaardige eiwitten (12,9%) ter ondersteuning van de spierkwaliteit en behoud van het lichaamsgewicht.

LOW
starch and

 sugar

Laag zetmeel- en suikergehalte en 
hoge verteerbaarheid. Geschikt voor 
paarden van alle leeftijden die een 
rantsoen met gereduceerd zetmeel  
en suiker behoeven.

Bevat extra omega -3 en -6 vetzuren 
voor een positief effect op de weer-
stand en de vacht en voor het behoud 
van een soepel bewegingsapparaat.

Unieke kenmerken!
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Kleine korrel (kruimel) om in  

te weken: gemakkelijke opname  

en binnen 2 minuten klaar om te 

voeren!
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VOEDINGSWAARDEN SENIOR CRUMBS

Ingrediënten / kg 
Energie 10 MJ
VEP 800
Koolhydraten 34 %
 
Macro-nutriënten 
Zetmeel 10 %
Suikers 4,4 %
Ruwe celstof  19,3 %
vert. eiwit  11,1 %
Ruw eiwit 12,9 %
Ruw vet 6,6 %
  waarvan onverzadigd 77 %
Ruw as 8,3 %

Essentiële aminozuren (T)
Lysine 7 g
Methionine + cysteïne 5,3 g
Threonine 5,2 g
Tryptofaan 1,8 g

Mineralen (T) 
Ca/Pverhouding 2,8
Calcium (Ca) 12,5 g
Fosfor (P) 4,5 g
Magnesium (Mg) 3,0 g
Natrium (Na) 2,0 g
Kalium (K) 13,0 g

Vitaminering (A) 
Vit. A 22.500 IE
Vit. D3 3.000 IE
Vit. E 400 mg
Biotine 500 mcg
Vit. K3 1,5 mg
Vit. B1 9,5 mg
Vit. B2 15 mg
Pantoteenzuur 33,7 mg
Niacine 105 mg
Vit. B6 7,5 mg
Vit. B12 280 mcg
Foliumzuur 5,3 mg
CholineChloride 300 mg
Vit. C 550 mg

Sporenelementen (T) 
IJzer (Fe) 448 mg
Koper (Cu) 26,5 mg
Zink (Zn) 248 mg
Mangaan (Mn) 140 mg
Kobalt (Co) 1,8 mg
Jodium (I) 1,33 mg
Selenium (Se) 420 mcg

Verpakking: 20 kg/zak

T = totaal   A = toegevoegd
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Voedingsadvies
Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voe
ren die past bij het gebruiksdoel en de behoefte van het paard.
Een algemene richtlijn voor de aanbevolen hoeveelheid Senior 
Crumbs per dag: 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht.

Je weekt de kruimel met water in tot een mash. Water toevoe
gen (ca 1:1), twee minuten wachten en klaar om te voeren! 
Dankzij de zachte structuur en hoge verteerbaarheid kan jouw 
senior het gemakkelijk opnemen. 

Belangrijk!
•  Verdeel het dagrantsoen over minimaal 23 maal

tijden per dag. 
•  Voldoende kwaliteitsvol ruwvoer is de basis van 

een gezond paardenrantsoen (min. 1,5% van het 
lichaamsgewicht van het paard/pony per dag).

•  Er moet altijd voldoende vers drinkwater beschik
 baar zijn.

    We raden aan om Senior Crumbs te combi
neren met ingeweekte HAVENS Fiber Dice 
indien het paard moeite heeft met hooi/ 
traditioneel ruwvoer. Zo krijgt het extra  
hoogwaardige vezels binnen.

17,5 KG

•  Zeer smakelijke grote brokken 
van gehakseld timothee hooi, 
luzerne en gedroogde appel
stukjes.

•  Laag zetmeel en suikergehal
te en zonder toevoeging van 
melasse, vitamines of granen.

•  Gedroogd met warme lucht; 
vrij van stof en schimmels.

•  Zeer smakelijk; ideaal voor 
moeilijke eters.

•  Fiber Dice in een verhouding 
van 1: 2 bereiden met water 
en ca. 15  20 minuten laten 
intrekken.

FIBRE DICE 
WITH APPLE
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Bekijk hier de 
Senior Crumbs 
Video!


