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SENIOR

Onze eerste complete voersoort die perfect in evenwicht 
is. Dat betekend alles wat je oudere paard nodig hebt 
in een zak

Naast voldoende water en 
ruwvoer adviseren wij:

Als aanvulling

0,3-0,5 kg*
Als compleet voer

1-1,3 kg*

Zachte vezels voor een langzamere 
opname

Melasse vrij

Bevat essentiële vitamines, mineralen & 
voedingsstoffen ter ondersteuning van 
een ouder paard 

Graanvrij

per 100 kg
lichaamsgewicht

Hartog Senior is samengesteld uit zachte en kort gesneden 
grassen en luzerne, om aan de behoeften van oudere 
paarden te voldoen. Deze paarden hebben vaak 
gebitsproblemen of ontwikkelen gebitsproblemen en 
hebben moeite met het verteren van lange, harde, vezels, 
wat zich vertaalt in het uitspugen van het ruwvoer. De korte 
en zachte vezels in de Hartog Senior zijn goed verteerbaar, 
ook voor paarden zonder tanden, nodigen uit tot meer 
kauwen (wat maagproblemen zoals maagzweren helpt 
voorkomen), stimuleren de darmen en bevorderen de juiste 
bacteriën. 

De toegevoegde balancer brok is speciaal afgestemd op de 
behoeften van een ouder paard en bevat alle essentiële 
vitaminen, mineralen, sporenelementen, aminozuren en 
extra vitamine C&K. De behoefte aan deze vitaminen neemt 
toe naarmate het paard ouder wordt doordat de opname 
hiervan minder efficiënt is, als gevolg van afnemende 
lichaamsfuncties. 

Voedingsadvies: 
Naast voldoende water en ruwvoer adviseren wij: 
1000-1300 Gram per 100 kg Lichaamsgewicht.

Samenstelling: 
Gras, luzerne, groen geoogst gerstenstro, lijnzaadolie, 
iijnzaad, sojaschroot, glycerine, bietenpulp, 
monocalciumfosfaat, krijt

Analystische componenten:
Ruw eiwit: 15,9%
Ruw vet: 7,1%
Ruwe celstof: 22,49%
Ruwe as: 11%
Zetmeel: 0,29%
Suiker: 8,33%

Calcium: 7,9 g
Fosfor: 3,4 g
Natrium: 0,79 g
Kalium: 28,12 g
Magnesium: 2,58 g

Toegevoegde middelen per kg vitamine
Vit A 6750IE
Vit D3  675IE
Vit E 165 mg
Vit K3 1,05 mg
D-Biotin 2,6 mg
Vit C 150 mg

Sporenelementen  
 IJzer (ferrosulfaat, monohydraat) 45 mg Mangaan (mangaan (II) 
oxide) 48,75 mg Mangaan (glycine-mangaanchelaathydraat) 
26,25 mg Koper (kopersulfaat, pentahydraat) 9,75 mg Koper 
(koperglycinechelaathydraat) 5,25 mg Zink (zinksulfaat, 
monohydraat) 48,75 mg Zink (Glycine Zinkchelaat Hydra) 26,25 
mg Jodium (calciumjodaat, watervrij) 0,525 mg Kobalt (gecoat 
kobalt(II)carbonaatgranulaat) 0,105 mg Selenium 
(natriumseleniet) 0,15 mg Selenomethionine (seleniumgist van S. 
Cerevisiae CNCM I-3399) 0,15 mg

Toegevoegde smaakstoffen
Citrussmaak 1mg
Zoethoutsmaak 0,045 mg

Aanvullend diervoeder voor paarden. 
Inhoud:  Zak 15 kg
Houdbaarheid:
THT/LOT, zie verpakking
Ten minste tot 1 jaar na de productie datum houdbaar

Registratienummer:00026 
EAN: 8717306750288




