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Active+
Vezelrijke sportmuesli - laag in zetmeel & suiker
Vitalbix® Active+ is een hoogwaardige, gezonde & vezelrijke sportmuesli die je paard extra power geeft in de vorm van langzaam
vrijkomende, beheersbare energie uit o.a. vezels en vetten. Dankzij
het lage zetmeel- en suikergehalte (11%) helpt Vitalbix® Active+ verterings- en stofwisselingsproblemen te voorkomen.
Complete en geconcentreerde muesli (ca. 1,2 kg per dag / paard 500 kg)
Bevat Vitalbix® Daily Complete vitaminen- en mineralenbrok.
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Geeft beheersbare energie
Helpt maagzweren te voorkomen
Hoge dosering vitaminen & mineralen
Hoog aandeel omega-3 vetzuren
Aminozuren voor spieropbouw
Laag in zetmeel & suiker (11%)
Voor iedere discipline
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Kies voor een natuurlijke & verantwoorde
manier van voeren met Vitalbix®
Vitalbix® Active+ is een hoogwaardige, gezonde & vezelrijke muesli met een
laag zetmeel- en suikergehalte, geschikt voor langdurige, matige en zware
arbeid. Vitalbix® Active+ geeft extra power in de vorm van beheersbare energie uit vezels (22%) en vetten (8,5%) en is geschikt voor paarden die snel heet
worden. Active+ zorgt voor een verminderde productie en een snellere afvoer
van melkzuur en voorkomt spierstijfheid. Vitalbix® Active+ is een compleet
voer en bevat de geconcentreerde Vitalbix® Daily Complete vitaminen- en
mineralenbrok.

Zetmeelarm & melassevrij - Laag in zetmeel & suiker (11%)
Dankzij het lage zetmeel- en suikergehalte en het hoge vezelgehalte is
Vitalbix® Active+ een verantwoorde keuze voor paarden met verteringsen stofwisselingsproblemen.
Gevoeligheid voor maagzweren
sevrij
Gevoeligheid voor koliek
Melaseelarm
PSSM / spierstijfheid
Zetm
PPID / IR (lage glycemische index)
Paarden die snel “heet” en nerveus worden
Voer Vitalbix® Active+ als complete aanvulling op het ruwvoer of combineer
naar behoefte met andere Vitalbix producten. Krijgt je paard van de aanbevolen dosering Vitalbix® Active+ teveel energie? Verlaag dan de hoeveelheid
Vitalbix® Active+ en vul vitaminen, mineralen en aminozuren aan met Vitalbix®
Daily Complete. Heeft je paard behoefte aan extra eiwitten? Voeg Vitalbix
Pure Lucerne+ toe aan het rantsoen (0,2 -1 kg per dag / paard 500 kg)
Voeradvies

Lichte arbeid		
Matige arbeid		
Zware arbeid		
Zeer zware arbeid

per 100 kg lichaamsgewicht

240 gram
280 gram
320 gram
380 gram

totaal per dag

1,2 kg (paard 500 kg)
1,4 kg (paard 500 kg)
1,6 kg (paard 500 kg)
1,9 kg (paard 500 kg)

Combinatie Active+ & Daily Complete per 100 kg lichaamsgewicht paard 500 kg
Lichte arbeid
Matige arbeid
Zware arbeid
Zeer zware arbeid

120 gram Active+ & 29 gram DC
0,6 kg Active+ & 145 gram Daily Complete
140 gram Active+ & 34 gram DC
0,7 kg Active+ & 170 gram Daily Complete
160 gram Active+ & 42 gram DC
0,8 kg Active+ & 210 gram Daily Complete
190 gram Active+ & 46 gram DC 0,95 kg Active+ & 230 gram Daily Complete

Samenstelling: Haverzemelen brokjes, Luzerne, Timothee, Appelpulp (pectine vezels), Erwtenvlok-

ken, Lijnzaadolie, Lijnzaad geplet (met natuurlijke antioxidanten), Cichoreipulp (inuline vezels), Zonnebloemzaadschroot, Lijnzaad, Lijnzaadschilfers, Zoete lupinevlokken, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride, Magnesiumoxide, Zonnebloemolie. Ga voor de volledige analyse naar www.vitalbix.com.

Wil je een gratis persoonlijk voeradvies? We helpen je graag!
Stuur een e-mail naar info@vitalbix.com

Ga voor meer informatie naar www.vitalbix.com

