
PAARD 500 KG | Tot L/M dressuur dagelijks 1 uur

Eerst starten met een kuur IMMUNO of de eerste  

3 weken 350 g BASIC of COMFORT. Gedurende  

deze periode stapsgewijs het krachtvoer afbouwen.  

Indien geen krachtvoer meer wordt gegeven dan  

aanvullen met BALANCER en/of Fytolin Fibre MUESLI

•  8 kg gemiddelde voordroogsilage (> 70% DS)

•  Eventueel Fytolin Fibre ALFA pellets en/of 

 Fytolin Fibre TIMOTHY chunks en Fytolin  

 Fibre MASH

• 0 tot 100 g BALANCER of 700 / 1250 gram  

 Fytolin Fibre MUESLI 

• 150 - 180 g BASIC of COMFORT

• 8 g zout en RECOVER bij veel zweten

• 4 uur weidegang

EEN PERFECT AFGESTEMD RANTSOEN 

VOOR JOUW PAARD

‘Het Nieuwe Voeren’ 
Terug naar de natuurlijke ruwvoerbehoefte

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat paarden en pony´s 

minstens de dubbele hoeveelheid ruwvoer nodig hebben dan we vroeger  

dachten. Dit om het lichaam gezond te houden en een tevreden gevoel te hebben. 

Maar wanneer paarden deze dubbele hoeveelheid ruwvoer krijgen, zal de suiker- en  

eiwitinname ook verdubbelen. Dit werpt een nieuw licht op het voeren van krachtvoer.  

De noodzakelijke aanvulling op het ruwvoer moet aangepast worden, zodat de darmflora  
in balans is en paarden en pony’s niet te dik worden en zich fit en gezond blijven voelen.

VOORBEELDRANTSOENEN

PONY 300 KG | Recreatief 3 x 1 uur per week

•  5,5 kg gemiddeld paardenhooi (> 80% DS)

•  Eventueel 350 gram Fytolin Fibre ALFA

•   70 g BALANCER of 750 gram Fytolin Fibre MUESLI 

100 - 150 g BASIC of COMFORT op indicatie

•  5 g zout

•  2 uur weidegang standweide

 PAARD 600 KG | Senior

•  9 kg gemiddelde voordroogsilage (> 70% DS)  

en/of maximaal 8 kg Fytolin Fibre TIMOTHY 

chunks  geweekt

• Eventueel 500 - 1000 gr Fytolin Fibre ALFA pellets 

• 3 kg Fytolin Fibre SENIOR

• Eventueel 100 - 200 g BASIC of COMFORT

ontwikkeld  
door de nieuwe 

generatie  
dierenartsen en  
professionals

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Kijk op www.equilin/downloads 

en vind handige gratis informatie 

over voorbeeld rantsoenen,  

voedingswijzer en ruwvoeradvies

Of volg ons op Facebook en/of Instagram:  

FB Equilin - Insta @equilin.eu 

FB Fytolin Fibre - Insta @fytolinfibre
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HIP 
AWARD

Hippische 
Toeleverancier

2019

Meer leren over paardenvoeding?  
volg onze online cursus over  
´Het Nieuwe Voeren´



1  Geef de IMMUNO voor het opstarten van  
‘Het Nieuwe Voeren’, zodat zowel de lever  
als de darmen weer goed kunnen verteren.

2  Geef de BASIC’s bij spierproblemen

3  Geef de BASIC’s bij vacht- en hoefproblemen

4 Geef de BASIC’s bij darmproblemen

5  Geef de BASIC’s voor verbetering van het  
uithoudingsvermogen zonder dat je paard  
te energiek wordt

6  Geef de COMFORT bij erg nerveuze paarden  
of paarden met maagproblemen

7  Geef de IMMUNO voor extra ondersteuning  
van de lever en het immuunsysteem. En in het 
voor- en najaar of tussen de wedstrijdseizoenen 
in wordt een kuur IMMUNO aangeraden

8  Laat paarden rustig aan de smaak wennen  
door eerst een klein beetje (1/5 maatbeker)  
te verstoppen in favoriet voer of de Fibre  
MASH en bouw pas op als de smaak goed  
geaccepteerd wordt

9  Geef altijd eerst de opbouwdosering  
van de BASIC´s. En houd je aan het  
voeradvies van Fytolin Fibre en Equilin®

Wist je dat paarden andere smaakreceptoren  

aan gaan maken bij ander voer? Dat kan wel  

enkele weken duren.

 

1  Voer geen nat, beschimmeld of bedorven  
ruwvoer aan je paard

2  Voer niet minder dan 2 maar ook niet meer  
dan 2,5 procent van het lichaamsgewicht in  
kilogrammen aan ruwvoer met Fytolin samen

3  Geef geen extra magnesium, lijnzaadolie,  
vitamine E of eiwitsupplementen bij de BASIC´s

4  Overvoer je paard niet, dus geef niet teveel

5  Voer de IMMUNO niet bij drachtige of lacterende  
merries, acuut hoefbevangen of ernstig zieke 
paarden. Dan de BASIC samen met de  
BALANCER of Fytolin Fibre MUESLI

6  Voer de COMFORT niet tijdens de wedstrijd in 
verband met de gebruikte kruiden, dan vanaf  
2 dagen ervoor opbouwdosering BASIC geven

FYTOLIN

Fytolin Fibre draagt bij aan een nog grotere vezelvariatie in het voer 

en bevat alle basisvoedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde 

darmflora en een gezond paard. 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 
en maakt de meeste supplementen overbodig.

EQUILIN

Een gezonde darmflora is de basis van een goede 
vertering en een gezond paard, de producten van 

Equilin® spelen daar actief op in en vullen alle 

andere noodzakelijke voedingstoffen op 

een hoogwaardige manier aan. Ook  

wel, orthomoleculaire preventieve 

diergeneeskunde. Want gezond 

blijven is beter dan genezen,

maar hoogwaardigere 

voedingstoffen dragen 

ook zeker bij aan een 

voorspoedig herstel.

Kijk voor alle producten van Equilin en 

Fytolin Fibre op www.equilin.nl/shop en 

bestel het perfect afgestemde rantsoen voor jouw paard
Of Equilin® BALANCER/GROW. Kan ook in 50/50 dosering gegeven worden met MUESLI of SENIOR.

 Or Equilin® BALANCER/GROW. Can also be given in 50/50 dosage with MUESLI or SENIOR. 

  Het totale aandeel van het ruwvoer en de Fytolin Fibre behoort minimaal 2 tot 2.5 kg per 100 kg  

lichaamsgewicht van het paard te zijn.

  The total amount of roughage and Fytolin Fibre should be a minimum of 2 to 2.5 kg per 100 kg  

of bodyweight of the horse.
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