
PRODUCT DATA SHEET

15 KG / 300 gram (samples, zo lang de voorraad strekt)

BALANCER

NUTRI FIBER
Zeer smakelijke en vezelrijke vitamine- en 
mineralen balancer, brengt een rantsoen met 
weinig/geen krachtvoer in balans

•    Volledige aanvulling van vitamines en mineralen naast ruwvoer

•    Zeer smakelijk – getest en goedgekeurd door kieskeurige eters

•    Laag in zetmeel en suiker – ideaal voor gevoelige paarden

•    Hoog vezelgehalte (25 %)



Over Nutri Fiber

Wat maakt Nutri Fiber uniek?

Ruwvoer is het belangrijkste onderdeel van de voeding voor een paard. Dat is voor ieder paard gelijk. Of daarbij krachtvoer 

nodig is hangt af van de inspanningen van het paard. Voor paarden die geen arbeid verrichten of licht gereden worden, zit 

er vaak voldoende energie en eiwit in kwalitatief ruwvoer. In dit geval is extra krachtvoer niet nodig. Omdat ruwvoer niet de 

vitamine en mineralenbehoefte van een paard dekt is een balancer wel altijd nodig. Cavalor Nutri Fiber is een balancer. Deze 

balancer bevat alle vitamines en mineralen die een paard nodig heeft en is daarom een essentiële aanvulling op een 

rantsoen dat (bijna) geen krachtvoer bevat.

Een sterke mix van vitamines en mineralen
Cavalor Nutri Fiber bevat covalent gebonden 

hydroxymineralen (Cu, Zn) en gechelateerde (Mn) 

sporenelementen, deze zijn beter opneembaar en blijven 

stabieler. Om de stabiliteit nog verder te optimaliseren, 

zijn de vitamines gescheiden van de sporenelementen. 

De groene pellets bevatten vitamines en mineralen, 

terwijl de beige pellets sporenelementen bevatten. Deze 

pellets worden homogeen gemengd, zodat elke portie 

van elk element de juiste hoeveelheid bevat.

Smaakvol als belangrijke eigenschap
Cavalor Nutri Fiber is een balancer met zeer 

geconcentreerde vitamines en mineralen. De scheiding 

van vitamines en sporenelementen zorgt voor een 

verhoogde smakelijkheid. Door de toevoeging heerlijke 

stukjes appel, wortel, johannesbrood en zelfs erwt is de 

mix extra smaakvol. Cavalor Nutri Fiber is getest onder 

zeer kieskeurige eters. Deze paarden aten het product 

allen goed op.

Vezels voor een optimale verteerbaarheid
Nutri Fiber bevat luzerne, timotheegras, vlaskaf en 

haverdoppen als bron van vezels. Het hoge vezelgehalte 

zorgt voor meer structuur en ondersteunt een gezonde 

darmwerking. Dit zorgt voor goede vertering en optimale 

opname van de voedingsstoffen. De vezels geven Nutri 

Fiber ook veel volume, waardoor een ruime hoeveelheid 

gegeven kan worden, zonder extra calorieën toe te 

voegen. Lekker én gezond. 

Cavalor Nutri Fiber is een zeer smakelijke balancer, hoog in vezel en bevat een complete mix aan 
vitamines en mineralen. Dit maakt Nutri Fiber een onmisbare aanvulling op ruwvoer. Speciaal 
ontwikkeld voor paarden die naast ruwvoer weinig tot geen krachtvoer krijgen. Cavalor Nutri Fiber 
bevat naast de onmisbare vezels, vitaminen en mineralen ook echte stukjes wortel en appel.  
Dit maakt dat zelfs de meest kieskeurige eter Nutri Fiber heerlijk vindt. Kortom, Cavalor Nutri Fiber  
is een smakelijke mix die de gezondheid van je paard ondersteunt, zonder overdaad aan calorieën 
en energie.



Advies
Cavalor Nutri Fiber wordt gegeven als balancer om rantsoenen 

die geen of weinig krachtvoer bevatten te voorzien van voldoende 

vitamines en mineralen. Voor paarden die enkel ruwvoer krijgen 

adviseren we 100 – 200 g per 100 kg LG per paard per dag, afhankelijk 

van de activiteit. Indien Nutri Fiber naast krachtvoer gegeven wordt, 

kan de dosering gehalveerd worden. 

Maximum 400 g per 100 kg LG per paard per dag.

Inhoud
Luzerne/ Vlaskaf/ Timotheegras/ Haverdoppen/ Johannesbrood/ 
Erwtenvlokken/ Suikerrietmelasse/ Wortelvlokken/ Gedroogde 
appel/ Kool- en raapzaadolie/ Sojaschroot (*)/ (*)Geproduceerd met 
genetisch gemodificeerde soja.

Enkel ruwvoer Weinig krachtvoer

Activiteit / 100 kg BW For a 500 kg 
horse

/ 100 kg BW For a 500 kg 
horse

Geen activiteit 100 g 500 g 50 g 250 g

Lichte arbeid 200 g 1000 g 100 g 500 g

Voedingswaarde Hoeveelheid 
(toevoeging per kg)

Energiewaarde (EWpa) 0,74

Eiwit waarde (VREpa) 74 g / kg

Analyse Hoeveelheid

Ruw eiwit 10,1 %

Ruw vet 3,2 %

Ruwe as 10,6 %

Ruwe celstof 25,3 %

Calcium 1,41 %

Fosfor 0,47 %

Natrium 0,23 %

Magnesium 0,18 %

Suiker 7,9 %

Zetmeel 4,9 %

Vitamines  Hoeveelheid 
(toevoeging per kg)

Vitamine A (3a672a) 50 000 IE

Vitamine D3 (3a671) 5 000 IE

Vitamine E (3a700) 550 mg

Vitamine C (3a312) 10 mg

Vitamine B1 (3a821) 3,50 mg

Vitamine B2 (3a825ii) 13,30 mg

Niacine (3a314) 55 mg

Vitamine B6 (3a831) 2,80 mg

Vitamine B12 0,05 mg

Vitamine K3 (3a711) 7 084 mg

Foliumzuur (3a316) 2,62 mg

Biotine (3a880) 0,300 mg

Sporenelementen Hoeveelheid 
(toevoeging per kg)

Ijzersulfaat, monohydraat – ijzer (3b103) 140 mg

Ijzerchelaat van aminozuren, gehydrateerd – ijzer (3b106) 60 mg

Dikoperchloridetrihydroxide – koper (3b409) 38 mg

Zinkchloridehydroxidemonohydraat – zink (3b609) 150 mg

Watervrij calciumjodaat – jodium (3b202) 4 mg

Gecoate korrels kobaltcarbonaat (3b304) 1,2 mg

Kopersulfaat, pentahydraat – koper (3b405) 88 mg

Mangaanchelaat van het hydroxyanaloog van methionine – mangaan (3b5.10) 150 mg

Mangaansulfaat, monohydraat – mangaan (3b503) 350 mg

Zinksulfaat, monohydraat – zink (3b605) 350 mg

Natriumseleniet, Selenium (3b801) 0,69 mg

Selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (3b8.12) 0,29 mg

TIP

Niet elke voerschep is even groot.

Weeg de inhoud van jouw voerschep

eens zodat je weet hoeveel je exact voert.



18 maand houdbaar na 
productiedatum

NUTRI FIBER
Zeer smakelijke en vezelrijke vitamine- en 
mineralen balancer, brengt een rantsoen 
met weinig/geen krachtvoer in balans

Aantal per verpakking Omschrijving Artikelnummer

1x Nutri Fiber 15 kg Muesli 82993515

6x Nutri Fiber 350 g Muesli /

cavalor.com

5 425016 903032


