
•  Alle benodigde vetten, eiwitten en 
essentiële aminozuren.

•  Hoog vezelgehalte stimuleert een  
actieve vertering

•  Door toevoeging van de Equilin® 
BALANCER alle voedingsstoffen die  
een ouder paard nodig heeft.

•  Zowel droog als een muesli en nat in  
de vorm van een slobber te voeren.

VOLLEDIG SENIORMUESLI

FYTOLIN FIBRE TERUG NAAR DE BASIS 



De groeiende vraag naar bewust en natuurlijk paardenvoer heeft aan de basis gestaan van 

Fytolin Fibre. Waar bij veel paarden uitgegaan wordt van krachtvoer als hoofd bestanddeel 

van het rantsoen, kijken we bij Fytolin Fibre juist naar het stimuleren van een optimale 

vezelvertering. Onbeperkt en kwalitatief goed ruwvoer is de basis. 

Fytolin Fibre draagt bij aan een nog grotere vezelvariatie in  het voer en bevat alle basis-

voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde darmflora en een gezond paard.  

Fytolin Fibre is ontwikkeld in samenwerking met Equilin®. Het unieke voerconcept  

‘Het Nieuwe Voeren’ sluit perfect aan bij het doel van Fytolin Fibre: paarden gezond  

houden door terug te gaan naar de basis. 

Door Equilin® toe te voegen aan het vezelrijke basisrantsoen van  

Fytolin Fibre, bied je je paard voeding die specifiek is afgestemd op  

de optimale vertering van jouw paard. Dat geeft flexibiliteit zonder  

compromissen. 

Fytolin Fibre is een bewuste keuze voor paarden op elke  

leeftijd en op elk niveau. De combinatie van kwalitatief  

goed ruwvoer, Fytolin Fibre en de verschillende  

producten van Equilin® zorgt ervoor dat je het  

rantsoen perfect kunt afstemmen op jouw paard.  

Zo houd je het voeren overzichtelijk, en is  

je paard gezond en tevreden. 

Fytolin Fibre SENIOR is een volledige seniormuesli die het ouder 

wordende paard voorziet van alle benodigde voedingsstoffen.

VOERADVIES PER DAG*

100 kg lichaamsgewicht pony (300 kg) paard (600 kg)

FORCE 50 g 150 g 300 g

MUESLI 250 g 750 g 1500 g

SENIOR 250 - 1000 g 750 - 3000 g 1500 - 6000 g

MASH 50 - 200 g 75 - 150 g 300 - 500 g

*  De dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid is een richtlijn.  
De dagelijkse aanbevolen  
hoeveelheid is afhankelijk van 
ras, activiteit, conditie, leeftijd, 
omgevingstemperatuur en  
van de hoeveelheid/soort 
 ruwvoer. Kijk daarom goed 
naar je paard en pas de 
dagelijkse hoeveelheid voer 
aan naar eigen inzicht.

A COOPERATION BETWEEN

GARVO & EQUILIN®

FYTOLIN.NL


