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één brok vitaliteit  

De beste muesli voor het welzijn voor uw oudere paard is vernieuwd!  

200 seniorpaarden hebben model gestaan voor de ontwikkeling van deze 

nieuwe muesli. Al deze paarden zijn bemonsterd om te onderzoeken welke 

grondstoffen in welke hoeveelheden het beste aansluiten voor een optimaal 

welzijn van het seniorenpaard.  
 

In de basis wil je voor een senior veel goed verteerbare smakelijke vezels en een zo laag mogelijk  

zetmeel- en suikergehalte. Tevens is het fijn dat SeniorFit zowel in droge vorm als geweekt verstrekt  

kan worden.  
 

Wat is er verbeterd:  

 Meer licht verteerbare producten door ontsluiten en extruderen. De twee nieuw beschikbare 

grondstoffen groene haver en esparcette blijken een geweldige stimulus te vormen voor de darmen. 

Deze producten zijn speciaal voor Vente Paardenvoeding ingezaaid in Nederland, aangezien deze 

hier nog niet geteeld werden.  

 Een hogere kwaliteit en verteerbaarheid van het eiwit door het gebruik van hele getoaste  

sojabonen.  

 Daarnaast zijn Actisaff, levende gisten, probiotica en een toxinebinder toegevoegd die mogelijke 

aanwezige toxinen onverteerbaar maken voor uw paard.  

 Niet onbelangrijk is dat een senior uiteindelijk steeds minder speeksel gaat produceren. De maag 

kan dus een steuntje in de rug krijgen om het zuur hier aanvullend te neutraliseren. De toevoeging 

van Acid Buf zorgt hiervoor. 

Vaak zien we bij senioren nog aanvullende problemen. De meest voorkomende is PPID, 

maar ook gewrichtsproblemen, luchtwegklachten en plasproblemen. Hiervoor kunt u ter 

aanvulling terugvallen op de Herbal Care lijn van Vente Paardenvoeding.  

Deze hoogwaardige en complex samengestelde kruidenmengsels zijn eveneens getest op de 

200 testpaarden.  
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SeniorFit is verkrijgbaar in emmertjes van 2 kg, in zakken van 7,5 of 15 kg en in big bags.   
 

Samenstelling: Bolkaf, Luzernepellet, Maisvlokken, Groene haver, Sojabonen NON GMO, Tarwegries,  

Erwtenvlokken, Esparcette, Havermeelpellets, Gerstvlokken, Luzernestelen, Lijnzaadolie, Tarwe gepoft, 

Nutex, Acid Buf, Dicalciumfosfaat, Yeast-sacc. 
 

Voedingswaarden van SeniorFit per kg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voeradvies  per 100 kg lichaamsgewicht per dag:   

Gewicht paard/pony  rantsoen met hooi  rantsoen zonder hooi 

< 250 kg     660 gram    1,4 kg  

250 - 550 kg    550 gram    1,1 kg  

> 550 kg     500 gram    1,0 kg   
 

NB: dit zijn paarden of pony’s die geen arbeid meer verrichten. De energiebehoefte voor onderhoud is voor kleine  

paarden of pony’s relatief iets hoger per 100 kg lichaamsgewicht dan de energiebehoefte van een groot paard.  

 

SeniorFit is een aanvullend diervoeder voor paarden en moet worden verstrekt  

naast ruwvoer en water. Koel en droog bewaren.  

De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd (20503).  

Ruw eiwit  %  13,6   EWpa  1,00 
Ruw vet % 8,0   Vrep g  108 
Ruwe celstof  % 18,4      
Ruw as % 7,8   Vitamine A IE 20.000 

        Vitamine D3 IE 3.150 
Zetmeel  %  16,4   Vitamine E IE 350 
Suiker               % 3,1   Vitamine C mg 300 
     Vitamine K3 mg 3,8 
Calcium g 9,0  Vitamine B1 mg 25,0 
Fosfor g 4,0   Vitamine B2 mg 20,0 
Natrium g 1,0   Vitamine B3 mg 39,0 
Magnesium g 3,9   Vitamine B4 mg 230,0 
Koper mg 35,0   Vitamine B5  mg   20,0 
Jodium  mg  0,3   Vitamine B6 mg 15,0 
Selenium  mg  0,5  Vitamine B7 Biotine mcg 2.000 
Zink (sulfaat)   mg   100,0  Vitamine B9 mg 12,0 
Mangaan mg 90,0   Vitamine B12 mg 200,0 
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