
SPORT EXTRA
Voedingswaarden

Ewpa 0,87
VEP 825
VREp % 9,07
Ruw eiwit % 12,4
Ruw vet % 3,14

Ruwe celstof % 10

Ruwe as % 7,1
Zetmeel % 31,7
Suiker % 4,8
Vitaminen

Vitamine A IE 18.000

Vitamine D3 IE 3.000

Vitamine E IE 240

Vitamine B1 mg 16,6

Vitamine B2 mg 15,3

Vitamine B6 mg 10,5

Vitamine B12 mcg 180

Vitamine C mg 72

Niacine mg 37,5

Foliumzuur mg 3,02

Biotine mcg 300

Pantotheenzuur mg 19,5

Mineralen
Calcium gr 9,2
Fosfor gr 4,55
Natrium gr 3,8
Kalium gr 10,4

Magnesium gr 4,2

Aminozuren

Lysine gr 4,3
Meth+Cys gr 4,1
Threonine gr 3,9

Tryptofaan gr 1,4

Sporenelementen

Selenium mg 0,45
Koper mg 30
Zink mg 164
Ijzer mg 150
Jodium mg 1,13

Voor paarden en pony's die regelmatig 
intensieve arbeid moeten verrichten.

Eigenschappen
Deze Sport Extra brok is uitermate geschikt voor 
paarden en pony's die dagelijks worden bereden. Ook 
voor jonge opgroeiende dieren bevat deze brok naast 
alle benodigde vitaminen en mineralen een goede 
energie/eiwitverhouding. Na het eerste levensjaar, 
waarin het beste een veulenbrok kan worden gege-
ven, kan men indien het veulen voldoende voer 
opneemt overschakelen op deze Sport Extra brok 
en/of prestatiebrok.
Grondstoffen
Door een keuze van kwalitatief goede en smakelijke 
grondstoffen worden de voedingstoffen op de meest 
efficiënte wijze in het bloed opgenomen. Bevat o.a.: 
gerst, tarwe, mais, maisgluten, tarwegries, luzerne, 
sojahullen, melasse en lijnzaadschilfers.
Bijzonderheden
De 10 mm brok bewerkstelligd door het langer 
kauwen meer speeksel in de mond, hierdoor ontstaat 
een betere verteerbaarheid van het ruwvoer en de 
Sport Extra brokken. Een hoog suikergehalte kan 
hoefbevangenheid veroorzaken het suikergehalte in 
de Sport Extra brok is hierop aangepast. De Sport 
Extra brok is voorzien van een evenwichtig Amino-
zuurpatroon, wat zorgdraagt om sterk spierweefsel te 
vormen. Tevens is de Sport Extra brok voorzien van 
een hoog totaal vitamine gehalte, wat noodzakelijk is 
om je paard een sterkere weerstand te geven op de 
invloeden van buiten af b.v . het weer en/of zware 
arbeid. Een toegevoegde vitamine is Biotine, Biotine 
zorgt voor een goede leverfunctie en heeft een 
positief effect op je paard voor sterkere hoeven. Onze 
Sport Extra brok is verkrijgbaar met een brokdiameter 
van 8 of 10 mm. Zowel in bulk als zakgoed. 
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Paard 2017
Basis Sport   RVA135Z - 25kg RVA135 - 100kg RVA135B - 1000kg BigBag Bulk
Voor paarden en pony’s die lichte tot matige arbeid verrichten. Bevat veel granen en lijnzaad en ruim voldoende vitamines en mineralen. Smakelijke en 
harde brok met lage voerkosten. Bevat o.a.: gerst, tarwe-gries, luzernemeel, sojahullen, tarwe, maïsgluten, rietmelasse, lijnzaad, tarwevoerbloem en 
premix paard.

Basis Active         Bulk
Voor paarden en pony’s die lichte tot matige arbeid verrichten. Heeft een hoge energiewaarde met essentiële oliën, voldoende vitamines en 
mineralen. Voor paarden die kracht nodig hebben en toch beheersbaar moeten blijven. Smakelijke en harde brok met lage voerkosten.  Bevat o.a.: 
tarwegries, gerst, maïs, sojahullen, haverzemelen, rietmelasse, tarwe, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Onderhoud  RVA134Z - 25kg RVA134B - 100kg RVA134 - 1000kg BigBag Bulk
Voor paarden en pony’s die weinig arbeid verrichten. Economisch samengestelde brok, met voldoende vitamines en mineralen. Smakelijke en 
harde brok met lage voerkosten. Bevat o.a.: gerst, tarwezemelen, haverzemelen, sojahullen, luzerne, rietmelasse, tarwevoerbloem en premix 
paard.

Sport Extra  RVA133Z - 25kg RVA133B - 100kg RVA133 - 1000kg BigBag Bulk
Sport Grof 9 mm   RVA135G - 100kg RVA135GB - 1000kg  BigBag
Voor paarden en pony’s die regelmatig intensieve arbeid moeten verrichten. Bevat veel granen en lijnzaad, maar zonder haver. Energierijke 
sportbrok voor veel uithoudingsvermogen met ruim voldoende vitamines en mineralen. Bevat o.a.: maïs, gerst, tarwegries, sojaschillen, 
tarwe, luzerne, maïsglutenvoer, rietmelasse, lijnzaadschilfers, lijnzaad, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Sport Active         Bulk
Voor paarden en pony’s die regelmatig intensieve arbeid moeten verrichten. Heeft een hoge energiewaarde met essentiële oliën voor 
duurprestaties. Een Sportbrok voor veel uithoudingsvermogen, waar extra magnesium aan toegevoegd is, met ruim voldoende vitamines en 
mineralen. Bevat o.a.: tarwe-gries, maïs, sojahullen, gerst, tarwe, rietmelasse, haverzemelen, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Prestatie  RVA140Z - 25kg  100kg  1000kg BigBag  Bulk
Voor paarden en pony’s die moeten presteren. Heeft een hoog lijnzaadoliegehalte voor een glanzende vacht. Met extra biotine, folinezuur, 
niacine en zink voor een positief effect op de hoorn- en hoefkwaliteit en met veel granen, o.a. haver. Past goed naast kuilgras vanwege 
aangepaste vitaminegehalten. Bevat o.a.: gerst, tarwe, maïs, tarwegries, luzernemeel, haver, sojaschillen, rietmelasse, lijnzaadschilfers, 
lijnzaad, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Excellent   25kg   100kg  1000kg BigBag  Bulk
Voor paarden en pony’s die explosieve prestaties moeten leveren. Energierijke brok met laag eiwitgehalte. Granenbrok voor snelbe-
schikbare energie wat verzuring in spieren bij sport en training mogelijk tegengaat. Bevat een kruidenmengsel ter compensatie van vaak 
eenzijdig gras- en hooiaanbod. Met extra vitamine/mineralen voor snel spierherstel. Bevat o.a.: maïs, gerst, tarwe-gries, haver, tarwe, 
rietmelasse, lijnzaad, luzerne, sojaolie, tarwevoerbloem en premix. Tevens wordt er een kruidenmengsel toegevoegd van: bieslookwortel, 
dille, mint, marjolein, oregano en tijm.

Reform   HS3369 - 15kg
Speciaal voor sobere rassen paarden en pony’s. Met een zeer laag eiwitgehalte en extra ruwe celstof. Ook goed te gebruiken naast wei-
degang. Met voldoende vitamines en mineralen en extra koper en zink. Bevat o.a.: sojaschillen, gerst, maïsvoermeel, tarwe, tarwegries, 
rietmelasse,  maïsglutenvoer, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Low Sugar   RVA137 - 25kg  100kg  1000kg BigBag  Bulk
Voor paarden en pony’s die een overgevoeligheid hebben voor een teveel aan suikers. Een suikerarme paardenbrok (2,6%), met extra 
vezels toegevoegd voor meer speekselvorming en zodoende een betere vertering en een laag zetmeelgehalte. Bevat o.a.: sojaschillen, 
gerst, luzernemeel, tarwe, maïsglutenvoer, tarwegries, maïs, lijnzaad, lijnzaadschilfers, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Veulenbrok RVA126Z - 25kg RVA126 - 100kg RVA126BB - 1000kg BigBag Bulk
Speciaal voor veulens zolang ze in de groei zijn. Kan vanaf de 1e levensweek worden bijgevoerd. Deze smakelijke 4 mm brok bevat een 
hoge kwaliteit eiwit voor een optimale groei en spierontwikkeling. Bijzonder aan deze veulenbrok is de toevoeging van gisten, welke ten 
goede komen aan de kwaliteit van de botten, wat van groot belang is als de dieren later zware inspanningen moeten leveren. Bevat alle 
benodigde extra vitamines, mineralen en sporenelementen die nodig zijn voor een goede opfok van het jonge veulen. Geef uw veulen 
ook goed ruwvoer en voldoende beweging! Bevat o.a.: gerst, tarwe, tarwe-gries, sojaschroot, maïsgluten, maïsvoermeel, maïs, lijnzaad-
schilfers, luzerne, rietmelasse, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Merrie   RVA227 - 25kg    RVA227BB - 1000kg BigBag Bulk
Hoogwaardige Merriebrok vanaf de 9e maand, volledig afgestemd op drachtige en lacterende merries. Vanwege de toevoeging van 
vruchtbaarheidsmineralen ook geschikt voor dekhengsten. Merriebrok is ook zeer geschikt wanneer er extra hoogwaardig eiwit in de 
voeding gewenst is. Bevat o.a.: tarwe, gerst, tarwegries, maïs, maisgluten, luzerne, sojaschroot, lijnzaad, sojaolie, tarwevoerbloem, 
rietmelasse en premix paard. 

Slobber   RV0011 - 20kg 
De warme beloning voor uw paard en pony. Slobber is licht verteerbaar en te gebruiken om uw paard te belonen of bij opnameproble-
men. Aanmaken: 1 deel slobber met 1 deel warm water, daarna roeren tot er een gelijkmatige brij ontstaat, en na afkoeling verstrekken. 
Bevat o.a.: haver, tarwegries, maïsvoermeel, gerst, sojahullen, lijnzaadschilfers, tarwe, lijnzaad, sojaolie, tarwevoerbloem en premix paard.

Paardengraan  RV0013 - 20kg    RV0013BB - 1000kg BigBag Bulk
Puur natuur vijfgranenmix voor paard en pony. Energierijke granenmix voor snelle energie, wanneer extra energie gevraagd wordt. Hoog 
zetmeelgehalte (46%) en laag eiwitgehalte (8%). Te voeren naast Paarden-kern-brok. Bevat: zwarte en witte haver, gerst, tarwe en gebroken 
mais. Géén toegevoegde vitamines en mineralen.

Paarden Kernbrok  RVV238 - 10kg
Energiearm aanvullend mineralen-, vitamines- en sporenelementenmengsel, als aanvulling naast een graanrijk rantsoen, naast een lage 
krachtvoergift, als er geen krachtvoer gegeven wordt bij overgewicht, of bij zware arbeid. Bevat: tarwegries, mineralen, vitamines, sojaolie 
en tarwevoerbloem. Dosering: 100 gram per kg enkelvoudig voeder, tot maximaal 700 gram per dag.  Een gift van 100 gram geeft dezelfde 
aanvulling als 1 kg “Basis-Sport”.   Zeer eenvoudig te verstrekken met het bijgesloten maatschepje.

Kruidenmuesli   HS3362 - 15kg 
Luxe kruiden-structuurmuesli te gebruiken als “extra” bijvoer. Een puur natuur veelzijdige muesli met kruiden, knoflook en lange vezels. Veel 
vitamines en mineralen en sporenelementen toegevoegd. Suikerarm en zonder haver.

Paardenmuesli  RV0012 - 15kg
Allround muesli te gebruiken als “extra” bijvoer. Zeer smakelijke en 100% puur natuur paardenmuesli. Ook geschikt voor 

jonge, oude, zieke, herstellende of slecht etende paarden. Is stofvrij en suikerarm. 
Bevat veel vitamines en mineralen en sporenelementen.

Vanilia paardenklontjes  
Verkrijgbaar in de smaken naturel, tropical en herbal. Verpakking: 330 gram, 1 kg en 4 kg.

Ook mineralen verkrijgbaar: ● Vitamine-E-Selenium  ● Magnesium ● Biotinemix


