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Een topsportvoer van zeer hoge kwaliteit, met veel energie, weinig  

suiker en zetmeel, een hoog gehalte magnesium, vitamine E en veel  

B-vitaminen en alle voordelen van AleuVita XF70.  

één brok vitaliteit  

Paardenbrok Optisport XF70 is een brok met:  
 

 een luxe grondstoffenpatroon met veel energie 

 veel plantaardige olie en relatief weinig suiker en zetmeel  

 een zeer hoog gehalte vitamine E en veel B-vitaminen 

 een hoog magnesiumgehalte voor maximale ontspanning 

 een hoge eiwitkwaliteit (aminozuren)  

 en bovendien alle voordelen van AleuVita XF70 

 
AleuVita XF70 is een product van tarwe aleuron. Veel wetenschappelijk onderzoek heeft  
aangetoond dat tarwe aleuron een positief effect heeft op sportpaarden:  
 

 de weerstand neemt toe 

 positief effect op algehele spijsvertering 

 positief effect op de microflora in het darmstelsel 

 positief effect op de absorptie van mineralen  

 draagt bij aan snel herstel van spierweefsel na inspanning 

 paarden vertoonden sneller herstel na zware inspanning   

 

Paardenbrok Optisport XF70 heeft een diameter van 7 mm en is leverbaar in zakken  

van 20 kg, big bags en bulk.  

 

AleuVita XF70 is tevens verkrijgbaar als supplement in emmers van 

1 kg en 5 kg of in zakken van 20 kg.  
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één brok vitaliteit  

Paardenbrok Optisport XF70 
Samenstelling: Gerst, Sojahullen(1), Mais, Maisglutenvoermeel, Soja(1), Tarwegries, Melasse, Bietenpulp, Lijnzaad,  

Lijnzaadschilfers, Vitale Tarwegluten (AleuVitaXF70), Sojaolie(1), Krijt, Zout, Magnesiumoxide, Monocalciumfosfaat.  
(1) Geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja.  

 

Voedingswaarden Paardenbrok Optisport XF70 per kg:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardenbrok Optisport XF70 is een aanvullend diervoeder voor paarden en moet worden  

verstrekt naast ruwvoer en water. Koel en droog bewaren.  

De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd.  

NL96041 

Ruw eiwit  %   13,4   EWpa    0,87 
Ruw vet % 5,2   Vrep g  100 
Ruwe celstof  % 12,2   Zetmeel  %  21,7 
Ruw as % 8,0   Suiker               % 6,0 

           
Calcium g 9,9   Vitamine A IE 23.100 
Fosfor g 5,0   Vitamine D3 IE 3.360 
Natrium g 5,0   Vitamine E IE 450 
Magnesium g 5,0  Vitamine B1 mg 75,6 
IJzer mg 142,8   Vitamine B2 mg 25,2 
Koper mg  58,8   Vitamine B3 mg 33,6 
Jodium  mg   1,3   Vitamine B4 mg 252,0 
Selenium  mg  0,8   Vitamine B5  mg   16,8 
Zink   mg    277,2   Vitamine B6 mg 12,6 
Mangaan mg 151,2   Vitamine B12 mg 168,0 
Cobalt  mg 0,8   Biotine (Vit H)     mcg  450,0 
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