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Over Equsana 
 

 

  

Equsana - dat betekent "gezond paard" en daarmee is onze naam ook onze 
richtlijn en alles waar Equsana-producten voor staan. De gezondheid van 

paarden is onze grootste zorg, vooral in tijden waarin allergieën en 
stofwisselingsstoornissen zoals laminitis, EMS, Cushing etc. steeds vaker 
voorkomen bij paarden, komt het onderwerp voeding steeds meer in beeld 

Het Scandinavische paardenvoerconcept van Equsana vertrouwt op zeer 
gestructureerd en vezelrijk voer met vet en eiwitten als energieleveranciers op 

lange termijn en aangepast zetmeelgehalte. Wij vinden dat het voeren in de 
praktijk zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Onze productlijnen zijn zo 

ontwikkeld dat de individuele behoeften van iedereen Afhankelijk van type, ras, 
conditie, lichaamsconditie en leeftijd is het doel de optimale toevoer van 

voedingsstoffen aan uw paard, zodat deze zo gezond, gebalanceerd, efficiënt en 
tevreden mogelijk is 

We kijken ernaar uit u en uw paard te verwelkomen bij Equsana! 

Bezoek ook op internet op www.equsana.nl   

 

Product catalogus NL 
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Wist je dat? 
Onze muesli een laag 
melasse gehalte heeft! 

Sport & Recreatie Muesli 
- Compete 
- Champ 
- Special 
- Pleasure  
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EQUSANA COMPETE 
SOLIDE ENERGIE EN 
DUURZAAMHEID VOOR 
DAGELIJKSE TRAINING. 
Equsana Compete is een volwaardige 
muesli met haver die dankzij het hoge 
vet- en vezelgehalte de nodige 
energie en uithoudingsvermogen 
biedt aan paarden in de dagelijkse 
training. Met een verlaagd 
zetmeelgehalte van 17% is het ook 
geschikt voor paarden die snel 
zenuwachtig en nerveus worden. 
Geperst lijnzaad verrijkt de muesli 
met waardevolle omega-3-vetzuren, 
die, in combinatie met licht 
verteerbare eiwitten, de opbouw en 
het onderhoud van de spieren 
ondersteunen. Of het nu 
IJslandersport, dressuur, 
springconcours, crosscountry-, 
western- of afstandspaarden zijn, 
Compete is ideaal voor alle paarden 
in normale tot intensieve training en 
ook bijzonder geschikt voor paarden 
die bij dagelijks werk zeer snel 
afvallen. 

Verkrijgbaar als zak van 15 kg  

Voeradvies: 
Groot paard (550 kg) normale 
training:  
Dagelijks 2,5 - 4 kg  
Pony (400 kg) normale tot 
intensieve training:  
Dagelijks 1,6-2,2 kg  

Energie DE / MJ per kg ………  11,2  
Ruw eiwit …………………………. 13,7%  
Verteerbaar ruw eiwit ..…….. 113 g  
Lysine ………………………………….7,0 g  
Ruw vet ………………………………  8,3%  
Ruwe as ………………………………  11%  
Ruwe celstof …………………….. 12,6% 
Zetmeel ………………………………  17%  
Suiker …………………………………  6,2%  
Calcium ……………………………..  17 g  
Fosfor ……………………………….. 8,2 g  
Magnesium ………………………  4,7 g  
Natrium ……………………………. 6,5 g  
IJzer * ……………………………  129 mg  
Zink * ……………………………. 192 mg  
Koper * …………………………… 52 mg  
Mangaan * ……………………. 115 mg 
 Selenium * ………………………0,8 mg  
Jodium …………………………… 1,5 mg  
Kobalt …………………………….. 0,3 mg  
Vitamine A ………………..…. 19134 IE  
Vitamine D3 …………………… 4094 IE  
Vitamine E ……………………… 428 mg  
Vitamine B1 ……………………… 14 mg 
Vitamine B2 ……………………….  5 mg  
Vitamine B6 ……………………….. 6 mg  
Vitamine B12 …………………. 0,05 mg  
Niacine ……………………………… 19 mg  
Foliumzuur …………………………. 6 mg  
Biotine …………………………….. 1,3 mg  
Vitamine K ………………………….  4 mg  
D.pantotheenzuur …………….. 22 mg  
Cholinechloride ……………….. 229 mg 

GMO 
VRIJ 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA CHAMP  
COOLE ENERGIE VOOR WEDSTRIJDEN 
Equsana Champ aanvullend voer is speciaal 
ontwikkeld voor paarden die optimaal moeten 
presteren. Speciaal verwerkte sojabonen en 
erwten in muesli zorgen voor een hoog 
eiwitgehalte en leggen daarmee de basis voor 
spieropbouw. Verhoogde stress kan sneller 
worden hersteld. De ingesloten gistculturen 
versterken het immuunsysteem en hebben een 
positief effect op de spijsvertering. Door het hoge 
vet- en eiwitgehalte krijgen nerveuze paarden 
voldoende energie voor hun werk, maar dankzij 
het lage zetmeelgehalte van slechts 12% worden 
zij niet heet. Champ bevat geen haver en dekt de 
vitaminen- en mineralenvoorraad met kleine 
dagelijkse porties. Als aanvullend diervoeder dient 
het te worden gegeven in combinatie met granen, 
Luzerne of Equsana Health Fibre 
Verkrijgbaar als zak van 15 kg. 

dedeze 

 
 

 Voeradvies: 
Warmbloed / groot paard (550kg); 
normale training: dagelijks 0,7-0,8 kg 
Champ  Pony (350 kg) normale 
training: dagelijks 0,3-0,4 kg Champ 

Energie DE / MJ per kg … 11,69 
Ruw eiwit ……………………..16,5% 
Verteerbaar ruw eiwit …. 126 g 
Lysine……………………………. 8,6 g 
Ruw vet ………………………. 10,6% 
Ruwe as ………………………. 15,7% 
Ruwe celstof …………………. 8,6% 
Sterkte …………………………… 12% 
Suiker ……………………………. 5,8% 
Calcium ………………………. 21,7 g 
Fosfor …………………………. 14,6 g 
Magnesium …………………… 9,5 g 
Natrium ………………………. 11,7 g 
IJzer * ………………………… 478 mg 
Zink * ………………………… 886 mg 
Koper * ……………………… 225 mg 
Mangaan * ……………….. 411 mg 
 Selenium * ………………… 2,9 mg  
Jodium ………………………. 7 mg  
Kobalt ……………………….0,94 mg  
Vitamine A ……………… 24000 IE  
Vitamine D3 ……………. 8100 IE  
Vitamine E ……………… 1680 mg  
Vitamine B1 ……………….  93 mg  
Vitamine B2 ……………….. 42 mg  
Vitamine B6 ……………….. 22 mg  
Vitamine B12 ………….. 0,23 mg  
Niacine ………………………. 99 mg  
Foliumzuur ……………… 23,4 mg  
Biotine ………………………. 3,9 mg  
Vitamine K …………………. 12 mg  
D.pantotheenzuur ……… 88 mg 
Cholinechloride ……….. 732 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA SPECIAL   
ALLROUNDER ZONDER HAVER 
Equsana Special is de perfecte keuze voor 
paarden die snel al te ambitieus worden 
met haver. De gezonde muesli bevat licht 
verteerbare ruwe vezels van bietenpulp, 
Luzerne en appels, die een tamelijk zachte 
energie geven en het spijsverteringskanaal 
gezond houden voor een hoog gehalte aan 
omega-3 vetzuren Het zetmeelgehalte van 
27% is ideaal voor een breed scala aan 
paarden in lichte tot normale training! 
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen 
Verkrijgbaar als zak van 15 kg. 

Voeradvies: 
Groot paard (550 kg) normale 
training: dagelijks 2,4-3 kg 
speciaal  
pony (350 kg) lichte training: 
dagelijks 1,3–1,7kg speciaal  

Energie DE / MJ per kg ………. 10,7  
Ruw eiwit ………………………… 11,6%  
Verteerbaar ruw eiwit ………91,5 g  
Lysine ……………………………….. 4,8 g  
Ruw vet …………………………….. 5,5%  
Ruwe as ……………………………….. 9%  
Ruwe celstof ……………………. 12,6%  
Zetmeel …………………………… 27,0%  
Suiker …………………………………… 6%  
Calcium …………………………… 12,9 g  
Fosfor ……………………………….. 7,4 g  
Magnesium ………………………. 3,6 g  
Natrium ……………………………. 4,9 g  
IJzer * …………………………….. 91 mg  
Zink * ……………………………. 127 mg  
Koper * …………………………… 38 mg  
Mangaan * ……………………… 71 mg 

Selenium * …………………… 0,48 mg  
Jodium …………………………… 1,2 mg  
Kobalt ………………………….. 0,25 mg  
Vitamine A ………………….. 10568 IE  
Vitamine D3 ………………….. 2414 IE  
Vitamine E …………………….. 305 mg  
Vitamine B1 ………………….. 11,5 mg  
Vitamine B2 ……………………. 3,4 mg  
Vitamine B6 ……………………. 4,3 mg  
Vitamine B12 ………………… 0,04 mg  
Niacine ……………………………. 15 mg  
Foliumzuur ……………………… 5,6 mg  
Biotine ……………………………. 0,9 mg  
Vitamine K ……………………… 3,3 mg  
D.pantotheenzuur …………… 16 mg 
Cholinechloride ……………… 170 mg 

GMO 
VRIJ 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA PLEASURE 
DE MÜSLI MET WEINIG CALORIEËN 
Equsana Pleasure is een gezonde muesli 
met een verlaagd vetgehalte en is 
bijzonder geschikt voor licht voedende 
paarden met overgewicht en bevat naast 
haver ook warm behandelde gerst, die 
gemakkelijk kan worden opgenomen en 
een gezond maag-darmstelsel 
bevordert. Het lage energie gehalte 
maakt Pleasure een dagelijkse voeding 
voor paarden in lichte tot normale 
training, of als beloning na het rijden. 
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg 
 

Voeradvies: 
Groot paard 550 kg licht tot 
normale training: 
2,2–3 kg Pleasure  
Pony 350 kg: 1,3–1,7 kg 
Pleasure  

Energie DE / MJ per kg ……. 10,64  
Ruw eiwit …………………………. 11%  
Verteerbaar ruw eiwit ………. 85 g  
Lysine ………………………………. 4,7 g  
Ruw vet …………………………… 3,5%  
Ruwe as ……………………………… 9%  
Ruwe vezel ……………………….. 12%  
Zetmeel ……………………………. 23%  
Suiker ………………………………. 5,8%  
Calcium ……………………………. 13 g  
Fosfor ……………………………… 5,7 g  
Magnesium ………………………… 3 g  
Natrium ……………………………… 5 g  
IJzer * ………………………….. 112 mg  
Zink * …………………………… 145 mg  
Koper * ………………………….. 40 mg  
Mangaan * …………………….. 77 mg 

Selenium * ……………………. 0,7 mg  
Jodium ………………………….. 1,3 mg  
Kobalt ……………………………. 0,4 mg  
Vitamine A …………………. 16433 IE  
Vitamine D3 …………………. 2860 IE  
Vitamine E ……………………. 360 mg  
Vitamine B1 ……………………..11 mg  
Vitamine B2 …………………… 5,4 mg  
Vitamine B6 …………………… 4,9 mg  
Vitamine B12 ……………… 0, 05 mg  
Niacine …………………………….. 9 mg  
Foliumzuur ……………………. 5,7 mg  
Biotine ………………………… 0,65 mg  
Vitamine K …………………….. 3,6 mg  
D.pantotheenzuur ………….. 15 mg 
Cholinechloride ……………. 214 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

GMO 
VRIJ 
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Voer voor Fokkerij 
paarden & jonge 

paarden 

- Breeder 
- Super plus  

WIST JE DAT? 
Omdat veulens in hun eerste levensjaar een ongelooflijke 
groeisnelheid hebben, zijn er verschillen tussen het voeren van 
veulens en jonge paarden. 
• Bij de geboorte weegt een warmbloedveulen ca. 50 kg of 
10% van zijn latere lichaamsgewicht. Na een jaar neemt het 
veulen toe tot 325 kg of later 65% van het lichaamsgewicht. 
• Bij de geboorte heeft een veulen ongeveer 17% van zijn latere 
botmassa gevormd en na een jaar is dit 75%. 
Om de tekorten te voorkomen en een gezonde groei, kracht en 
gezondheid te garanderen, raden wij daarom aan veulens vanaf 
de 5e levensmaand met Equsana te voeren. 9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

EQUSANA BREEDER  
VOLLEDIG VOER VOOR FOKKERIJ 
PAARDEN 
Drachtige en zogende merries stellen speciale 
eisen aan de voeding, omdat ze niet alleen 
voor zichzelf moeten zorgen, maar ook voor 
hun veulens. Equsana Breeder is hiervoor het 
ideale graan! Thermisch verteerde sojabonen, 
lijnzaad, haver, olie en gerst zorgen voor 
voldoende energie. Gemakkelijk verkrijgbare 
eiwitten en omega-3 vetzuren bevorderen de 
groei. De Breeder kan tijdens de dracht en 
lactatie worden gevoerd. Hierdoor ontstaan 
optimale omstandigheden voor het embryo, 
en later voor het veulen 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg. 

Voeradvies: 
Warmbloedige merrie (600 kg), drachtig in 
de 10e maand: 3 - 3,5 kg Breeder dagelijks. 
1,5-jarige jonge hengst (450 kg): 2-2,5 kg 
Breeder 
Dagelijks. 
3-jarige jongere (520 kg) (bereden): 3 kg 
Breeder 

Energie DE / MJ per kg ……….. 10,99  
Ruw eiwit ………………………….. 21,6%  
Verteerbaar ruw eiwit ………… 190 g  
Lysine ………………………………… 13,2 g  
Ruw vet ………………………………. 5,3%  
Ruwe as …………………………….. 14,6%  
Ruwe vezels ………………………… 7,3%  
Zetmeel ………………………………. 9,5%  
Suiker …………………………………… 12%  
Calcium ………………………………… 26 g  
Fosfor ………………………………… 12,4 g  
Magnesium …………………………. 4,3 g  
Natrium ………………………………….. 3 g  
IJzer * ……………………………… 132 mg  
Zink * ………………………………. 208 mg  
Koper * ……………………………… 68 mg  
Mangaan * ………………………. 122 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

Selenium * ……………………. 0,7 mg  
Jodium ………………………….. 1,1 mg  
Kobalt …………………………… 0,4 mg  
Vitamine A ………………… 20.845 IE  
Vitamine D3 …………………. 3328 IE  
Vitamine E ……………………. 349 mg  
Vitamine B1 ………………….. 9,5 mg  
Vitamine B2 ………………….. 5,2 mg  
Vitamine B6 ………………….. 4,9 mg  
Vitamine B12 ………………. 0,05 mg  
Niacine …………………………… 10 mg  
Foliumzuur ……………………. 4,6 mg  
Biotine ………………………… 1,12 mg  
Vitamine C …………………… 137 mg  
Vitamine K ……………………. 3,3 mg  
D.pantotheenzuur …………. 16 mg 
Cholinechloride ……………. 198 mg 10 



 

 
 

 

 
  

EQUSANA SUPER PLUS  
VOOR FOKKERIJ PAARDEN EN JONGE 
PAARDEN 
Equsana Super Plus is een geconcentreerd 
fok- en opfokvoeder. Met een ruw 
eiwitgehalte van 22,3% en een 
zetmeelgehalte van slechts 9% bevordert 
het de groei optimaal. De gehele vitamine- 
en mineralenbehoefte wordt met kleine 
porties gedekt. Super Plus is havervrij en 
kan worden gevoed met voldoende 
ruwvoer als compleet voer of als 
aanvullend voer naast bijvoorbeeld gerst 
of haver. Ook geschikt voor hengsten 
tijdens de dekdienst. 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg. 

Voeradvies: 
Fokmerrie (600 kg), warm bloed, 10 
maanden drachtig: 0,9-1,1 kg Super Plus 
dagelijks warmbloedige jaarling (450 
kg), 1,5 jaar oud: 0,7 dagelijks –1 kg 
Super Plus  

Energie DE / MJ per kg……. 11,15  
Ruw eiwit …………………. 22,3%  
Verteerbaar ruw eiwit ……... 198 g  
Lysine ……………………... 14,0 g  
Ruw vet …………………….. 8,2%  
Ruwe as ……………………... 18%  
Ruwe celstof …………………. 8%  
Zetmeel ………………………. 9%  
Suiker ………………………. 7,5%  
Calcium …………………… 38,5 g  
Fosfor …………………….. 16, 4 g  
Magnesium …………………. 8,8 g  
Natrium ……………………... 10 g  
IJzer * ……………………. 415 mg  
Zink * ……………………. 595 mg  
Koper * ………………….. 177 mg  
Mangaan * ……………….. 355 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

Selen* …………………………….. 2,2 mg  
Iod ……………………………………… 6 mg  
Cobalt ……………………………. 0,74 mg  
Vitamin …………………….. A 31 900 IE  
Vitamin …………………… D3 10 660 IE  
Vitamin E 1 …………………….. 400 mg  
Vitamin B1 ……………………….. 53 mg  
Vitamin B2 …………………………. 8 mg  
Vitamin B6 ……………………….. 16 mg  
Vitamin B12 …………………… 0,17 mg  
Niacin ………………………………. 87 mg 
Folsäure ………………………… 27,8 mg  
Biotin …………………………….. 3,32 mg  
Vitamin C …………………………. 88 mg  
Vitamin K …………………………. 15 mg  
D.pantothensäure ……………. 78 mg 
Cholinchlorid ………………….. 498 mg  
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VOER VOOR 
PAARDEN MET 

SPECIALE 
BEHOEFTEN 

- Pony  
- Senior  
- Recover  
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EQUSANA PONY 
Voldoende energie de pony die snel dik 
wordt. 
De caloriearme muesli Equsana Pony is ideaal voor 
paarden- en ponyrassen die snel dik worden in lichte 
tot normale training. Ligt verteerbare vezels van 
Luzerne en zemelen stimuleren de kauwactiviteit en 
verzadigde haver zorgen voor voldoende energie en 
het vitamine- en mineraalcomplex dat erin zit, dekt 
de noodzakelijke toevoer, zelfs bij kleine porties.  
Equsana pony is ideaal voor paarden en pony's die 
snel overgewicht krijgen met gewoon voer.  
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg. 

Voeradvies:  
Pony (350 kg) lichte training: 1 kg 
pony dagelijks  
Groot paard (550 kg) lichte 
training: 1,5 kg pony dagelijks  
 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

Energie DE / MJ per kg……. 11,00  
Ruw eiwit …………………… 11%  
Verteerbaar ruw eiwit ……..... 85 g  
Lysine ……………………....... 5 g  
Ruw vet ………………………. 4%  
Ruwe as ……………………..... 8%  
Ruwe celstof ……………… 12,5%  
Zetmeel ……………………... 25%  
Suiker ………………………… 5%  
Calcium …………………….. 8,9 g  
Fosfor ………………………. 6,1 g  
Magnesium …………………. 3,5 g  
Natrium …………………….. 4,6 g  
IJzer * ……………………. 153 mg  
Zink * ……………………. 272 mg  
Koper * …………………… 68 mg  
Mangaan * ……………….. 124 mg 

Selen* …………………………….. 1,1 mg  
Iod …………………………………… 2,1 mg  
Cobalt ……………………………. 0,38 mg  
Vitamin A …………………….. 10 680 IE  
Vitamin D3 ……………………… 2500 IE  
Vitamin E 1 …………………….. 512 mg  
Vitamin B1 ……………………….. 28 mg  
Vitamin B2 ……………………… 12 mg  
Vitamin B6 ……………………….. 7 mg  
Vitamin B12 …………………… 0,07 mg  
Niacin ………………………………. 87 mg 
Folsäure ………………………… 25,5 mg  
Biotin ………………………………. 7,1 mg  
Vitamin C ………………………… 1,0 mg  
Vitamin K …………………………… 3 mg  
D.pantothensäure …………. 25,5 mg 
Cholinchlorid ………………….. 248 mg  
 

GMO 
VRIJ 
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EQUSANA SENIOR BALANCE  
VOOR OUDE PAARDEN 
Equsana Senior is een volwaardige muesli en is speciaal ontwikkeld voor 
oudere paarden. Op oudere leeftijd neemt de voederconversie van veel 
paarden aanzienlijk af en verliezen ze gewicht. Het hoge gehalte aan licht 
verteerbare ruwe vezels en energie, evenals speciale gistculturen helpen 
de functie en peristaltiek van het spijsverteringskanaal gezond te houden 
en dus voeropname bevorderen. Dit helpt oudere paarden om hun 
gewicht te behouden of zelfs aan te komen. Voor paarden met 
gebitsproblemen kan Equsana Senior ook gemakkelijk geweekt worden. 
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen. 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg. 

Voeradvies: 
Warmbloed 20 jaar oud, normaalgewicht 
550 kg, duidelijk te dun: dagelijks 3–3,5 kg 
senior. 
Oudere sportpony (350 kg), lichte training: 
1,4 kg senior. 
Koudbloed, 26 jaar oud, 420 kg 
normaalgewicht, gebitsproblemen, moet 
aankomen: 2,5 kg geweekte senior  

Energie DE / MJ per kg……. 11,8  
Ruw eiwit …………………. 13,9%  
Verteerbaar ruw eiwit ……... 115 g  
Lysine ……………………....... 6 g  
Ruw vet ……………………. 7,9 %  
Ruwe as ……………………... 11%  
Ruwe celstof ……………… 12,4%  
Zetmeel ……………………... 20%  
Suiker ………………………. 7,4%  
Calcium ……………………... 16 g  
Fosfor ………………………. 8,2 g  
Magnesium …………………. 4,7 g  
Natrium ………………………. 6 g  
IJzer * …………………….. 96 mg  
Zink * ……………………. 149 mg  
Koper * …………………… 47 mg  
Mangaan * ………………… 84 mg 

Selen* …………………………….. 0,7 mg  
Iod …………………………………… 1,4 mg  
Cobalt ……………………………. 0,20 mg  
Vitamin A …………………….. 10 149 IE  
Vitamin D3 ……………………… 3438 IE  
Vitamin E 1 …………………….. 336 mg  
Vitamin B1 ……………………….. 15 mg  
Vitamin B2 ……………………… 3,2 mg  
Vitamin B6 ………………………. 5,2 mg  
Vitamin B12 …………………… 0,05 mg  
Niacin ……………………………. 21,5 mg 
Folsäure ………………………….. 7,4 mg  
Biotin ………………………………. 1,2 mg  
Vitamin C ………………………… 1,0 mg  
Vitamin K …………………………… 4 mg  
D.pantothensäure …………. 20,6 mg 
Cholinchlorid ………………….. 189 mg  
 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

14 



 

 
 
 

 

  

EQUSANA RECOVER 
EXTRA KLASSE STRUCTURELE VOERING 
Het zeer gestructureerde volledig voer Equsana Recover 
is graan- en melasse-vrij en is ideaal voor paarden met 
stofwisselingsstoornissen (laminitis, EMS, etc.), 
veroorzaakt door bijvoorbeeld overgewicht en een te 
hoog zetmeelgehalte in het voer. Het zetmeelgehalte in 
de Recover is slechts 2,5% en is ook erg hoog 
Energiezuinig. Het is ook geschikt voor paarden met 
boxrust of bij revalidatie na een blessure. De zeer hoge 
vezelgehalte verlengt de kauwtijd en bevordert een 
gezonde spijsvertering. Een snellere genezing na 
blessures of ziekten wordt ondersteund. 
Bevat alleen ggo-vrije grondstoffen. 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg. 
Voeradvies: 
Zwaarlijvige pony; moet ongeveer 35 kg afvallen; 
Normaalgewicht 350 kg: 1,3 kg dagelijks Recover.  
Groot paard (550 kg) met boxrust na een 
blessure: 2 kg Recover dagelijks  

Energie DE / MJ per kg……. 9,17  
Ruw eiwit …………………. 10,5%  
Verteerbaar ruw eiwit …….... 81 g  
Lysine ……………………..... 4,5 g  
Ruw vet ……………………. 6,6 %  
Ruwe as ……………………... 10%  
Ruwe celstof ………………... 20%  
Zetmeel …………………….. 2,5%  
Suiker ………………………… 9%  
Calcium ……………………. 13,2g  
Fosfor ………………………. 6,5 g  
Magnesium …………………. 3,6 g  
Natrium …………………….. 6,5 g  
IJzer * ……………………. 194 mg  
Zink * ……………………. 325 mg  
Koper * …………………… 76 mg  
Mangaan * ……………….. 164 mg 

Selen* ………………………………. 1,1 mg  
Iod ……………………………………. 2,2 mg  
Cobalt ………………………………. 0,5 mg  
Vitamin A ……………………… 20 590 IE  
Vitamin D3 ………………………. 3466 IE  
Vitamin E 1 ……………………… 655 mg  
Vitamin B1 ……………………… 28,9 mg  
Vitamin B2 ……………………… 14,4 mg  
Vitamin B6 …………………………… 8 mg  
Vitamin B12 ……………………. 0,08 mg  
Niacin ………………………………… 30 mg 
Folsäure …………………………. 7,13 mg  
Biotin ……………………………….. 9,3 mg  
Vitamin C ……………………….. 12,5 mg  
Vitamin K …………………………. 3,8 mg  
D.pantothensäure …………….. 29 mg 
Cholinchlorid ………………….. 300 mg  
 

INGREDIËNTEN PER KG
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Speciaal voor IJslandse paarden 

- Iceland 
- Iceland Fiber 
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EQUSANA ICELAND 
HOOG ZWAVEL, ZINK EN KOPER 
Iceland is een volledig voer dat speciaal is ontwikkeld voor 
IJslandse paarden. Deze zeer gestructureerde muesli met een 
hoog vezelgehalte van appels en zemelen zorgt voor langere 
kauwtijden en een goede verzadiging. De ingrediënten geven 
IJslandse paarden alle nodige vitamines in combinatie met 
voldoende ruwvoer en mineralen. Iceland bevat zeer goed 
verteerbare mineralen en omega-3-vetzuren, die zowel de 
huid als de vacht en de hoefkwaliteit versterken. Zwavel-, 
omega-3- en omega-6-vetzuren ondersteunen de gewrichten, 
vacht en huid. Dit product is ook geschikt voor andere 
robuuste rassen zoals Fjordenpaarden, Tinkers en Friezen. 
 Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen 
• Voorkomt huidproblemen (eczeem) 
• Met een vitamine- en mineralencomplex 
Verkrijgbaar in zakken van 15 kg. 
Voeradvies: 
IJslands paard (350 kg) recreatief: 0,5 kg 
Iceland dagelijks + 50 g IJsland vit. 
IJslands paard (350 kg) lichte tot matige 
training: dagelijks 1 kg Iceland 
IJslands paard (350 kg) matige tot 
intensieve training: 1,2 kg IJsland 
dagelijks + 150 g Body Boost  
IJslands paard (400 kg) fokpaard, 
intensieve training: 0,8 kg IJsland 
dagelijks  

Energie DE / MJ per kg……. 10,8  
Ruw eiwit …………………. 11,6%  
Verteerbaar ruw eiwit …….... 88 g  
Lysine ……………………..... 4,5 g  
Ruw vet ……………………. 5,7 %  
Ruwe as …………………….. 9,8%  
Ruwe celstof ……………… 14,1%  
Zetmeel ……………………... 20%  
Suiker ………………………. 5,9%  
Calcium ……………………. 11,5g  
Fosfor ………………………. 7,7 g  
Magnesium …………………. 4,2 g  
Natrium ………………………. 6 g 
Zwavel………………………. 3,2 g 
IJzer * ……………………. 200 mg  
Zink * ……………………. 359 mg  
Koper * …………………… 90 mg  
Mangaan * ……………….. 164 mg 

Selenium *………………... 1,2 mg  
Jodium ……………………. 2,7 mg 
Kobalt …………………….. 0,5 mg  
Vitamine A …………….. 13850 IE  
Vitamine D3 …………….. 3164 IE  
Vitamine E ………………. 681 mg  
Vitamine B1 ………………. 37 mg  
Vitamine B2 ………………. 16 mg  
Vitamine B6 ………………... 9 mg  
Vitamine B12 …………… 0,09 mg  
Niacine ……………………. 34 mg  
Foliumzuur………………... 9,3 mg  
Biotine ……………………. 1,4 mg  
Vitamine K ……………….. 4,3 mg  
D.pantotheenzuur ………….. 33,8 mg  
Cholinechloride 327 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA ICELAND FIEBR  
ALLES WAT UW IJSLANDSE PAARD 
NODIG HEEFT 
Iceland Fiber is een aanvullend voer op 
basis van luzerne, speciaal geoptimaliseerd 
voor IJslandse paarden. Het voermengsel 
bestaat uitsluitend uit natuurlijke 
grondstoffen en bevat geen toegevoegde 
suikers. Het hoge vezelgehalte zorgt voor 
een goed gevoel van verzadiging en laag 
energiegehalte. Met een hoog gehalte aan 
organische mineralen, zwavel en omega-3 
vetzuren uit lijnzaad, bevordert het voer 
onder andere de gezondheid van huid en 
vacht. Samen met een goed ruwvoer dekt 
Iceland Fiber slechts 750 g / dag speciale 
behoefte aan energie, eiwitten, vitamines 
en mineralen uit. 
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen 
• Natuurlijke grondstoffen - zonder 
toegevoegde suikers • Gezonde energie 
met slechts 0,5% zetmeel 
• Lange kauwtijd en goede verzadiging 
Verkrijgbaar in zakken van 20 kg 

Voeradvies: 
Voor IJslandse paarden (350 kg) lichte 
training: 750 g Iceland fiber  
Voor IJslandse paarden (350 kg) bij 
normale training: 750 g IJslandse vezel  

Calcium ………………….. 66,5 g  
Fosfor ……………………. 32,6 g  
Magnesium ……………… .14,0 g  
Natrium …………………... 39,4 g  
Zwavel ……………………..174 g  
IJzer * ………………….. 1045 mg  
Zink * …………………... 5500 mg  
Koper * ………………….. 815 mg  
Mangaan ………………... 2326 mg 

Selenium …………………… 9 mg  
Jodium …………………….. 19 mg  
Kobalt …………………… 3,85 mg  
Vitamine A …………... 139 645 IE 
Vitamine D3 …………... 18 700 IE 
Vitamine E …………….. 5,005 mg 
Vitamine B1 ……………... 280 mg  
Vitamine B2 ……………... 150 mg  
Vitamine B6 ……………... 120 mg  
Vitamine B12 …………….. 1,2 mg  
Niacine …………………... 230 mg  
Foliumzuur ………………... 66 mg  
Biotine …………………….. 20 mg  
D.pantotheenzuur ………... 116 mg  
DL-alfa-tocoferol * …….. 4555 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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AANVULLEND VOER  
- Body boost 
- Health Fiber 
- Mash 
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EQUSANA BODY BOOST  
Spieropbouw en bodymassa 
Equsana Body Boost met zijn enorme vetgehalte 
van 18% is de oplossing voor een groot aantal 
paarden die simpelweg niet dik worden of 
ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen 
van spieren. Het bevat ook vitamine E als een 
effectieve antioxidant. Met een zetmeelgehalte 
van 18% zorgt het er ook voor dat de extra 
energie van eiwitten en vetten de paarden niet te 
heet en nerveus van worden. Body Boost is 
havervrij en helpt dat paarden snel aankomen, 
spieren opbouwen en zichtbaar meer glans in de 
vacht krijgen. 
Verkrijgbaar in zakken van 15 kg. 

Aanbevolen voer: 
• Wordt dagelijks gegeven met het normale 
voerrantsoen 
• Het aanbevolen rantsoen is 0,2–1 kg per dag, 
afhankelijk van de hoeveelheid 
fysieke conditie, trainingsstatus, voeding enz 

Energie / FU per kg ………………. 1,18  
Ruw eiwit ……………………………… 19%  
Ford Ruw eiwit …………………… 148 g  
Lysine …………………………………….. 5 g  
Methionine ……………………….. 1,25 g  
Ruw vet ………………………………… 18%  
Vezel (ruwe bre) ………………….. 6,7%  
Zetmeel ………………………………… 21% 
Suiker ………………………………….. 5,7%  
Calcium ……………………………….. 6,4 g  
Fosfor ………………………………….. 5,7 g  
Magnesium …………………………. 3,8 g  
Natrium ………………………………. 4,6 g  
Vitamine C ………………………. 400 mg  
Vitamine E ………………………. 304 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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Voeradvies: 
0,3-2 kg per dag, afhankelijk van 
grootte, conditie, training en voeding 
Als u meer dan 0,5 kg per maaltijd 
voedt, moet u de brokken 5-10 minuten 
in water laten weken. 
Groot paard (550 kg) met gemakkelijke 
training: 1,5 kg Special + 1,5 kg Health 
Fiber per dag. 
Pony (400 kg) bij normale training met 
diarree: dagelijks 50 g Premium Vit + 1 
kg Health Fiber per dag. 

Energie DE / MJ per kg ... 9,14  
Ruw eiwit ……………......9,5%  
Verteerbaar ruw eiwit ….. 75 g 
Lysine …………………… 8 g  
Ruw vet …………………. 5%  
Vezels ………………….. 18%  
Zetmeel …………………. 5%  
Suiker …………………… 4%  
Calcium ………………… 13 g  
Fosfor ……………………. 5 g  
Magnesium ……………… 3 g  
Natrium ………………….. 5 g 

EQUSANA HEALTH FIBER 
DE OPLOSSING VOOR VEEL VOEDINGSPROBLEMEN 
Equsana Health Fiber zijn graanvrije struktuurbrokjes met een 
zeer gering gehalte van zetmeel en suiker en optimaal voor 
paarden met stofwisselingsproblemen als, cushing, EMS, insuline 
resistentie, hoefbevangenheid en zomereczeem. Door de 
samenstelling uit appelvezels, bieten, zemelen en gras heeft 
Equsana Healthfiber een hoog vezelgehalte die de darmflora 
stabilieseert en beschermt.  
Bovendien garandeert Health Fiber een verzadigd gevoel die bij 
paarden met stofwisselingsproblemen moeilijk te bereiken is.  
Voor oudere paarden met tandproblemen kan Health Fiber 
geweekt worden in Omega-3 olie uit lijnzaad om zo voldoende 
energie te leveren uit vetzuren. 
 

GEZONDE 
DARM 
FLORA 

INGREDIËNTEN PER KG
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Energie DE / MJ per kg ………... 15,60 
Ruw eiwit ……………………………… 18%  
Verteerbaar ruw eiwit ………… 129 g  
Lysine …………………………………….. 5 g  
Methionine ……………………….. 1,25 g  
Ruw vet ……………………………… 18,2%  
Ruwe celstof ………………………… 6,7%  
Zetmeel ………………………………… 18%  
Suiker …………………………………… 5,7%  
Calcium ………………………………… 6,4 g  
Fosfor ………………………………….. 5,7 g  
Magnesium ………………………….. 3,9 g  
Natrium ………………………………. 4 .6 g  
Vitamine C ……………………….. 400 mg 
Vitamine E ……………………….. 303 mg 

 

Mash 
De mash is gemaakt van goede, gezonde grondstoffen zonder 
toegevoegde vitamines en mineralen en bevat geen melasse. De Mash 
heeft dus geen invloed op de balans van de dagelijkse voeding. De 
mash wordt snel zachter doordat de grondstoffen afzonderlijk worden 
toegevoegd en niet in korrelvorm worden geperst. Het bevat een hoog 
gehalte aan omega-3-vetzuren uit geëxtrudeerd lijnzaad. De Mash 
heeft ook een hoog gehalte aan verteerbare vezels van appels en 
zemelen die een goede darmwerking bevorderen. Deze zeer smakelijke 
Mash kan ook worden gebruikt voor de wateropname, zodat het paard 
voldoende vocht krijgt tijdens wedstrijd, transport en ziekte. 
 
Grondstofinhoud; Tarwezemelen, Appelvelzels, Lijnzaad 
(geëxtrudeerd), Haver, (gerold), Maïsvlokken (warmtebehandeld), 
Bietenpulp, Tarwe, (warmtebehandeld), Olie, Gistcultuur, Voerkrijt en 
zout 

Richtlijnen voor voerrantsoenering; 
De Mash moet worden gemengd met 
2-3 delen warm water en een paar 
minuten worden geweekt. 
Paard: 550 kg - 0,5-1 kg Mash, 
bijvoorbeeld na het rijden 
Pony: 350 kg - 0,3-0,6 kg Mash, 
bijvoorbeeld na het rijden 

Energie / FU per kg ………………….. 0,89  
Ruw eiwit …………………………………. 12%  
Ford Ruw eiwit …………………………. 86 g  
Lysine ………………………………………… 5 g  
Ruw vet …………………………………… 7,2%  
Ruwe as ………………………………….. 5,4%  
Vezel (ruwe bre) ……………………… 9,5%  
Zetmeel ……………………………………. 27%  
Suiker ………………………………………… 6%  
Calcium …………………………………… 4,7 g  
Fosfor ……………………………………… 5,5 g  
Magnesium …………………………….. 2,4 g  
Natrium …………………………………… 3,4 g 

KLAAR IN 2 
MINUTEN  

INGREDIËNTEN PER KG
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VERLENGDE KAUWTIJD - 
VERBETERDE GEZONDHEID 

EN WELZIJN 
- Green fiber mash 
- Alfa Elements  
- Stud Elements  
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EQUSANA GREEN FIBER MASH  
DE GRANENVRIJE MASH MET HOGE VEZELINHOUD 
Equsana Green Fiber Mash is een graan- en melasse-vrije mash op basis van luzerne. 
Het hoog verteerbare gehalte aan ruwe vezels bevordert actief de darmgezondheid, 
die b.v. preventieve ondersteuning na stress, ziekte of medicatie. Speciaal 
behandeld lijnzaad levert waardevolle omega-3 vetzuren op die een positief effect 
hebben op de huid, vacht en gewrichten. 
Het suikergehalte is puur natuurlijk en door zijn lage zetmeelwaarde ook geschikt 
voor paarden met stofwisselingsstoornissen. Green Fiber Mash bevat geen extra 
vitamine- en mineralencomplex om te voorkomen dat het dagelijkse dieet in de war 
raakt.  
Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen. 
• Gezond aanvullend voer voor dagelijks voerrantsoen 
• Geschikt voor paarden met stofwisselingsproblemen • Voor regeneratie of als 
opbouwvoeder 
Verkrijgbaar in een zak van 15 kg 
Voeradvies: 
Equsana Green Fiber Mash kan het hele jaar door als snack 
worden gevoerd. 
Paarden: 0,5-1 kg per dag 
Pony's: 0,3 - 0,6 kg per dag 
Bereid de Mash voor met lauw water (verhouding 1: 3) en 
laat het 5-10 minuten intrekken. 
In ruil daarvoor moet de gebruikelijke dagelijkse hoeveelheid 
voer iets worden verlaagd voor licht voedende 
paarden/pony's.  

Energie DE / MJ per kg ................ 8,98  
Ruw eiwit .................................... 14%  
Ruw vet ......................................... 8%  
Ruw as ..... ..................................... 8%  
Ruwe vezels ................................ 18%  
Zetmeel ......................................... 4% 
Suiker.......................................... 11 %  
Calcium ..................................... 1,1 %  
Fosfor .......................................0,55 % 
Magnesium.................................0,2 % 
Natrium...................................... 0,1 % 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 
GMO 
VRIJ 
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EQUSANA	ALFA	ELEMENTS	
DE	GEZONDE	MIX	VAN	LUZERN,	
OLIE	EN	KRUIDEN	
Alfa	Elements	bestaat	uit	gesneden	
luzerne,	kruiden	en	olie,	die	in	
blokken	van	1	kg	worden	geperst	en	
eenvoudig	in	twee	delen	van	elk	500	g	
kunnen	worden	verdeeld.	Alfa	
Elements	is	de	gemakkelijke	manier	
om	kauwtijden	te	verlengen	of	
gewoon	voor	training,	b.v.	's	Nachts,	
tijdens	transport	of	op	lange	
wedstrijddagen.		
Bevat	alleen	GGO-vrije	grondstoffen.	
Verkrijgbaar	in	zakken	van	14	kg.		

Voedingsadvies: 
Het paard/pony een half of een heel blok om de 
inname van ruwe vezels en kauwactiviteit naar 
behoefte te verhogen, b.v. 's Nachts in de voerbak 
plaatsen, voor krachtvoer of voor langere transporten. 

Ruw eiwit ……………………………….... 14%  
Lysine .......................................... 7,5 g 
Rauw vet ........................................ 2% 
Ruwe as ..................................... 11,8% 
Ruwe vezels ........ ......................... 29% 
Calcium ......................................... 15 g 
Fosfor ............................................. 3 g 
Magnesium .................................... 2 g 
Natrium ....................................... 0,6 g 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 
GMO 
VRIJ 
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EQUSANA STUD-ELEMENTS 
VOOR PAARDEN IN HET WEILAND OF IN EEN BUITEN 
STAL 
Stud Elements zijn blokken van 1 kg bestaande uit 
timotheehooi en een vitamine- en mineralencomplex. Dit 
maakt Stud Elements uitermate geschikt voor het fokken van 
paarden, jonge paarden en paarden in open stallen of op 
weiland om de dagelijkse behoefte aan mineralen en 
vitamines te dekken. Het bevordert ook de kauwactiviteit. De 
geperste vorm biedt ook een hoge mate van 
werkgelegenheid. Equsana Stud Elements is eenvoudig te 
verdelen in twee delen van elk 500g en is daardoor 
gemakkelijk te doseren. Bevat alleen GGO-vrije grondstoffen. 
Verkrijgbaar in zakken van 14 kg. 

Voedingsadvies: 
Paard in een open stal 550 kg: 1 kg Stud Elements dagelijks (1 blok) 
Ter dekking van vitamines en mineralen + optioneel extra 
krachtvoer + voldoende ruwvoer 
Jonge hengst 2 jaar 475 kg in de wei: 1 kg Stud Elements + gras elke 
dag 

Ruw eiwit ................................. 11,5%  
Lysine ............................................ 3 g  
Rauw vet .................................... 2,5%  
Ruwe vezels ................................ 30% 
Ruwe as ....................................... 15% 
Calcium ......................................... 7 g 
Fosfor ......................................... 3,7 g 
Magnesium ................................... 4 g 
Natrium ...................................... 4.8 g 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 

GMO 
VRIJ 
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LUZERNE HIGH ENERGY  
VOLLEDIGE VOEDING VOOR 
HET IJSLANDSE PAARD 
Niet van Equsana maar van 
Champ. Een hoogwaardige 
luzerne in het bijzonder voor 
paarden in middeltot zware 
training. Champ Luzerne heeft 
een hoog energiegehalte en een 
laag zetmeel gehalte.  
• Met extra vitamine en 
mineralen, zink, koper, zwavel 
• Vetzuren 3&6 
Verkrijgbaar in zakken van 20 kg 

Voedingsadvies: 
Grote paarden (550 kg) Tot 3kg/dag afhankelijk van de ras en 
grote, training en conditie van het paard.  
Met Luzerne is het belangrijk niet meer dan de dagelijkse 
hoeveelheid. 
Pony’s (450 kg): 2 kg per dag bij voldoende training. 
450-600 kg tot 3 kg per dag bij voldoende training. 

Energie-inhoud …………… 13,8 MJ / kg  
Ruw eiwit ……………………………….. 12% 
Lysine ………………………………………. 6 g  
Ruw vet ………………………………….. 20% 
Ruwe as ……………………………………. 5%  
Ruwe celstof …………………………… 30%  
Zetmeel ……………………………………. 1%  
Calcium …………………………………… 10 g 
Fosfor ……………………………………….. 2 g 
Magnesium ………………………………. 2 g 
 

INGREDIËNTEN PER KG
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VITAMINE & MINERALEN  
- Minivit allround 
- Premium Vit 
- Iceland Vit 
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WIST JE DAT? 
Paarden kunnen zelf geen vitamines en mineralen 
aanmaken, maar moeten ze opnemen via het voer of 
geconcentreerde vitamine- en mineraalproducten. De in 
vet oplosbare vitamines (A, D, E en K) moeten worden 
ingevoerd, evenals de in wateroplosbare vitamines 
(bijvoorbeeld B), die alleen door micro-organismen in het 
spijsverteringskanaal uit de voeding worden afgegeven. 
Hoe goed het paard dit doet, hangt af van zijn fysieke 
conditie. 
De geconcentreerde toevoeging van vitamines en 
mineralen is geschikt voor een breed scala aan paarden 
en pony’s zoals; 
• Robuuste races die hun kracht vooral halen uit ruwvoer 
relateren 
• paarden/ pony's z. B. met graan en / of 
gezondheidsvezels 
gevoerd worden 
• Paarden/ pony's die een verminderde hoeveelheid 
krachtvoer krijgen • Paarden / pony's die volledig op de 
weide worden gehouden • Paarden / pony's in elke 
trainingstoestand 
• Paarden / pony's die zouden moeten afvallen 
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EQUSANA MINIVIT ALLROUND 
VITAMINE EN MINERALE BEHANDELINGSLIGGINGEN VOOR 
VOLWASSEN PAARDEN 
Equsana Minivit Allround zijn zeer beschikbare vitamines en 
mineralen in lekkernijen. Er is een speciaal kruidenmengsel 
toegevoegd om ervoor te zorgen dat de paarden ze graag eten. Ze 
zijn ideaal voor paarden die voornamelijk worden gevoerd met 
ruwvoer of gras (weideseizoen) omdat ze praktisch kunnen worden 
overgedragen. Minivit Allround zelf bevat nauwelijks energie of 
proteïne, maar zorg ervoor dat het paard het uit het ruwvoer/gras 
trekt. 
• Mineraalvoer in de vorm van een traktatie 
• Voor volwassen paarden 
• Ideaal voor weideseizoen of in open stallen 
Verkrijgbaar in emmers van 4 of 10 kg 

Voedingsadvies: 
Elke traktatie weegt ongeveer 10 g. De dagelijkse dosering is 10 
g/ 100 kg paardengewicht. 
Voorbeelden: 
Paard (460 kg) 8 jaar zonder training: 5 dagelijkse minivit-
traktaties (50 g)  
Paard (550 kg) 10 jaar oud met gemakkelijke training: 1,5 kg 
dagelijks Pleasure + 3 minivit allround-traktaties (30 g)  

Calcium ................................ 10,0 g 
Phosphor.................................6,0 g 
Magnesium.............................8,0 g 
Natrium...................................0,4 g 
Zink*................................. 5260 mg 
Koper*.............................. 2020 mg  
Mangaan* ....................... 5300 mg  
Selen ................................. 25,0 mg  
Jodium …………………………. 63,80 mg  
Vitamine D3 .................... 72.700 IE  
Vitamine E ...................... 7.500 mg  
Vitamine B1 ....................... 388 mg  
Vitamine B6 ....................... 180 mg  
Vitamine B12 .................... 0,18 mg  
Foliumzuur ........................ 180 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
 

 
Voor 

paarden 
vanaf 4 jaar 
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EQUSANA PREMIUM VIT 
GEZONDE POWER BOOSTER OF DAGELIJKS TOEVOEGING 
Equsana Premium Vit is een smaakvol mineraalvoer dat een bijzondere 
combinatie van organische mineralen met hoge biologische 
beschikbaarheid bevat. Het is perfect afgestemd op onze belangrijkste 
producten. De combinatie van organische mineralen in de Premium Vit is 
uniek. De beste kwaliteit heeft onze hoogste prioriteit, daarom is 
Premium Vit zo ontworpen dat de paarden de voedingsstoffen optimaal 
kunnen opnemen en omzetten. Door het hoge gehalte aan vitamines en 
organische mineralen is Premium Vit ook geschikt voor paarden met 
speciale behoeften, zoals in stressvolle situaties (rij- of 
wedstrijdperiodes), tijdens revalidatie na blessures of na het 
weideseizoen om de depots aan te vullen. Door de toegevoegde smaken 
kan Premium Vit Caps met het voer gegeven worden, maar kan ook uit 
de hand g gevoerd worden. Equsana Premium Vit zijn geen brokjes, maar 
small caps die op het voer liggen en dus niet door het paard kunnen 
worden gesorteerd. 
Verkrijgbaar in emmers van 5 kg of zakken van 15 kg 

Voedingsadvies: 
Pony (350 kg) bij revalidatie: dagelijks 140 g 
Premium Vit  
Na ziekte: afhankelijk van het gewicht van de 
pony (350 kg)/ 
paard (550 kg): 140-210 g per dag 
Revalidatie: dagelijks 140-210 g 
Als hoefkuur: dagelijks 140-210 g 

Natrium...................................... 38 g 
Calcium ...................................... 75 g 
Fosfor......................................... 35 g 
Magnesium................................ 15 g 
IJzer* ................................ 1.123 mg 
Zink*.................................. 2.550 mg 
Koper*................................. 875 mg 
Mangaan* ......................... 2.500 mg 
Selen ........................................ 8 mg 
Kobalt ...................................... 4 mg 
Vitamine A....................... 150.000 IE 
Vitamine D3 ...................... 20.000 IE 
Vitamine E** ..................... 4.120 mg 
Vitamine B1........................... 280 mg 
Vitamine B2............................. 75 mg 

Vitamine B6 ............................ 60 mg  
Vitamine B12 ......................... 0,6 mg 
Niacine ................................. 247 mg 
Foliumzuur ............................. 36 mg 
Botine ................................... 100 mg 
D. pantanteenzuur ............... 125 mg 
DL-alfa-tocoferol ** .......... 3.750 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA ICELAND VIT  
HOOG ZWAVELGEHALTE  
Het mineraalvoer is speciaal afgestemd op 
de behoeften van IJslandse paarden. Het 
bevat een hoog gehalte aan zwavel, dat 
gemakkelijk wordt opgenomen door het 
lichaam en kan huidproblemen zoals 
zomereczeem voorkomen. De organische 
mineralen versterken de huid, vacht, 
afweer en stofwisseling. Iceland Vit kan 
worden gemengd met het voer of b.v. uit 
de hand gevoerd worden. 
Verkrijgbaar in emmers van 8 kg of zakken 
van 15 kg 

Voedingsadvies: 
IJslands paard (350 kg) 10 jaar oud, 
zonder training: 100 g Iceland Vit 
dagelijks  
IJslands paard (350 kg) lichte training: 
500 g Iceland + 50 g Iceland Vit 
dagelijks  
IJslands paard (350 kg) 50-100 g 
dagelijks 
 

Calcium ................................. 66,5 g 
Fosfor ……...............................32,6 g 
Magnesium ............................14,0 g 
Natrium ..................................39,4 g 
Zwavel …..................................174 g 
IJzer * ............................... 1.045 mg 
Zink* ................................. 5.500 mg 
Koper*.................................. 815 mg 
Mangaan .......................... 2.326 mg 
Selen ....................................... 9 mg 
Iod ..........................................19 mg 
Cobalt ................................. 3,85 mg 
Vitamine A ...................... 139.645 IE 
Vitamine D3 ..................... 18.700 IE  
Vitamine E ........................ 5,005 mg  
Vitamine B1 ......................... 280 mg 
Vitamine B2 ......................... 150 mg  
Vitamine B6 ......................... 120 mg 
Vitamine B12 ........................ 1,2 mg 
Niacine ................................ 230 mg 
Foliumzuur ............................ 66 mg 
Biotine ................................... 20 mg  
D.pantotheenzuur ............... 116 mg  
DL-alfa-tocoferol * ………… 4.555 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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Supplementen 
- Biotin Strong 
- B-Vit 
- Electrolytes 
- E-Muscle Booster 
- E-Vitamine 
- Magnesium  
- Yea-Sack 
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EQUSANA BIOTIN STRONG  
1KG VOOR STERKE HOEVEN 
Equsana Biotin Strong is een combinatie van biotine, 
organisch zink en koper. Samen hebben ze een 
positieve invloed op de hoefstructuur en de 
elasticiteit van de hoefhoorn. 
Hoe werkt Biotin Strong? 
Het helpt de hoef van binnenuit sterker te maken. 
Voor de reconstructie van de hoefstructuur dient de 
biotine als mortel en de organische mineralen zink en 
koper als bakstenen. 
Voor een optimaal effect dient Biotin Strong 
minimaal 6 - 9 maanden te worden gevoerd. Dagelijks 
voeren helpt de klauwkwaliteit te behouden. Maar 
het kan ook twee keer per jaar gegeven worden als 
een kuur van 3 maanden. 
Verkrijgbaar in een emmer van 1 kg 

Voedingsadvies: 
10 g per dag. (bevat 20 mg 
biotine, 25 mg koper en 150 mg 
zink) 

Biotine .................................. 2.000 mg  
Calcium ....................................... 226 g  
Fosfor ........................................... 1,0 g  
Zink uit glycinehydraat (E6) … 4.000 mg  
Koper Glycinehydraat (E4) 8.696,65 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA B-VIT 
VOOR EEN GEZONDE, GLANZENDE HUID 
Equsana B-Vit is geschikt voor elk type paard, in elke 
trainingsconditie of leeftijd. Het werkt b.v. ondersteunend 
bij het wisselen van vacht of na het wisselen van voer. B-Vit 
is een vloeibaar vitamineconcentraat met in 
wateroplosbare vitamines. Deze vitamines worden niet in 
het lichaam opgeslagen en kunnen daarom dagelijks 
worden toegediend. 
Ondersteunt: 
• Koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling  
• Groei 
• Immuunsysteem 
• Geschikt voor elk type paard in elke trainingsconditie of  
leeftijd.  
• Ondersteunend bij het wisselen van vacht of na het 
wisselen van voer. 
Verkrijgbaar in de doseerfles van 1 liter 
     

Doseringsaanbeveling: 
• Veulens/ pony's: 5-10 ml/ dag 
• Grote paarden: 10-20 ml/ dag 

Water .......................................... 78,5%  
Ruwe as ......................................... 0,5%  
Natrium ......................................... 0,1%  
Vitamine B1 ............................ 3.000 mg  
Vitamine B2 ............................ 6.000 mg  
Vitamine B6 ............................ 5.000 mg  
Vitamine B12. .............................. 20 mg  
Niacine ................................. 30.000 mg  
Foliumzuur ............................. 1.000 mg  
Biotine ....................................... 200 mg 
D.pantotheenzuur ................ 15.000 mg  
Cholinechloride .................... 10.000 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA ELEKTROLYTE 
DE COMPENSATIE NA HET ZWETEN 
Paarden verliezen tijdens het zweten zouten. Equsana 
Electrolyte wordt gebruikt om de elektrolytenbalans 
zo snel mogelijk aan te vullen. Het product bevat 
mineralen en antioxidanten (vitamine E en selenium) 
om een stabiele elektrolyten- en waterbalans te 
garanderen. Het spoelt ook vrije radicalen uit het 
lichaam die tijdens de training kunnen ontstaan. Een 
gebrek aan elektrolyten kan leiden tot verminderde 
prestaties, ernstig vochtverlies, spierafbraak, 
nervositeit en andere problemen. 
Wanneer moet elektrolyt worden gegeven? 
• Voor paarden in training en/ of vervoerd worden bij 
warm weer. 
• Voor paarden in competitie 
• Voor paarden met diarree 
Verkrijgbaar in een emmer van 2 kg 

Voedingsadvies: 
Toegevoegd aan het voer: 20 g / 100 kg 
paardengewicht 
Toegevoegd aan water: 20 g / liter indien nodig. De 
toegevoegde doseringsbeker bevat 100 g. Zorg er 
altijd voor dat uw paard toegang heeft tot voldoende 
drinkwater! 

Calcium …………………………………... 1,92%  
Magnesium ................................... 2,0% 
Natrium ...................................... 20,0% 
Zwavel ........................................ 5,18% 
Kalium ........................................... 5,0% 
Vitamine E * ............................. 5000 IE 
Alfa-tocoferol * ..................... 4.550 mg 
Selenium .................................... 2,0 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA E-MUSCLE BOOSTER  
VOOR PRESTATIE-ONDERSTEUNING 
E-Muscle Booster is een zeer smakelijke 
bijvoeding met natuurlijke en synthetische 
vitamine E en het aminozuur lysine. 
Wanneer en waarom moet E-Muscle Booster 
worden gegeven? 
• Het helpt het paard afvalstoffen te binden en af 
te breken zodat het zich niet in het lichaam kan 
ophopen 
• Voor paarden in intensieve training 
• Voor paarden die conditioneel en fysiek veel 
moeten inleveren. 
• Voor drachtige en lacterende fokmerries 
• Voor paarden die worden voorbereid op langer 
transport. 
Verkrijgbaar in een blik van 600 g 

Ruw eiwit ...................................... 31,3%  
Ruwe celstof ....................................... 0% 
Rauw vet ......................................... 1,4% 
Ruwe as ......................................... 32,1% 
Calcium ......................................... 11,8% 
Natrium .............................................. 0% 
Lysine ............................................. 209 g 
DL-alfa-tocoferol ** ............... 31.850 mg  
D -Alpha-tocoferol *** ........... 10.037 mg 
 Vitamine E** (3a700) .............. 35.000 IE  
Vitamine E***, (3a700) …………. 15.000 IE 
 

Voedingsadvies: 
10 g/ dag 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA E-VITAMINE 
DE STRESSKILLER 
E-vitamine is een geconcentreerd, vloeibaar 
vitamine E-product. Vitamine E is een krachtige 
antioxidant en bestrijdt vrije radicalen die 
kunnen ontstaan door stress, fysieke uitputting, 
groei of veulens. 
Wanneer moet E-vitamine worden gegeven? 
• Voor paarden in intensieve training 
• Voor paarden die conditioneel en fysiek veel 
moeten inleveren 
• Voor drachtige en lacterende merries 
• Voor paarden die zeer olieachtig voer krijgen 
• Voor paarden die een lange reis voor de boeg 
hebben 
Verkrijgbaar in de fles van 1 liter 

Dosering: 
Veulens / pony's: 5-10 ml / dag  
Grote paarden: 10-20 ml / dag 
Gebruik als preventieve maatregel of 
met kleine situaties de laagste 
aangegeven dosis; gebruik de hoogste 
dosis voor acute en ernstigere 
situaties. 

Water ………………………………………... 87,1%  
Ruw eiwit. .......................................... 0% 
Ruwe as ........................................... 0,6% 
Ruwe vezels ....................................... 0% 
Natrium ........................................... 0,2% 
DL-alfa-tokoferol * ................. 45.500 mg 
K3 vitamine …………………………... 2.500 mg 
E-vitamine* (3a 700) .............. 50.000 mg 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA MAGNESIUM  
VOOR NERVEUZE PAARDEN EN VOOR STERKE, 
GEZONDE BOTTEN EN SPIEREN 
Bevat fosfor en licht verteerbaar magnesium. 
Magnesium is samen verantwoordelijk voor de spier- en 
zenuwfuncties. Een tekort aan magnesium kan onder 
andere meer stress bevorderen en de bot- en 
spierontwikkeling negatief beïnvloeden. 
Verkrijgbaar in een emmer van 1 kg. 

Aanbevolen dosering:  
Groot paard (550 kg): 10-20 g / dag 
Houd er rekening mee dat de 
magnesiumdosering moet worden 
aangepast aan het voerrantsoen. Ruwe as ........................................... 99%  

Calcium ........................................... 1,0% 
Fosfor ............................................ 13,5% 
Magnesium ................................... 24,0% 

INGREDIËNTEN PER KG
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EQUSANA YEA-SACC  
VOOR EEN GEZONDE VERTERING 
Yea-Sacc is een speciale biergiststam, Saccaromyses 
Cerevisial, met een hoog gehalte aan levende gistcellen, die 
een positief effect hebben op de spijsvertering en de 
voederconversie bevorderen. Met Yea-Sacc kunnen 
eiwitten, vezels en macromineralen beter worden verteerd 
en omgezet. 
Wanneer moet Yea-Sacc worden gevoerd? 
• Voor oudere paarden met verminderde voerconversie 
• Paarden met een neiging tot koliek en andere 
darmproblemen  
• Paarden die moeite hebben om op gewicht te blijven 
• Paarden met stress 
• Bij het wisselen van voer 
• Paarden gerelateerd aan hooivoeding 
vatbaar voor diarree Verkrijgbaar in een emmer van 3 kg 

Aanbevolen dosering:  
Veulen: 25 g / dag 
Jaarlingen: 40 g / dag  
Volwassen paarden: 50 g / dag 
Sportpaarden: 75 g / dag 
Drachtige en lacterende merries (vanaf 3e 
maand dracht): 100 g / dag 

Ruw eiwit .................................. 20% 
ruw vet ..................................... 3,6% 
ruwe vezels .............................. 6,0% 

INGREDIËNTEN PER KG 
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Meest gestelde vragen bij EQUSANA 

Onze voeradviseurs beantwoorden dagelijks vragen over onze producten en de optimale productselectie. Maar ook algemene vragen 
over voeding en metabolisme worden vaak gesteld, b.v. wat kan ik als paardeneigenaar voeren als mijn paard b.v. te traag, zwaar of 

nerveus is? 
Naar onze mening moet het voeren zo eenvoudig mogelijk worden gehouden. Met andere woorden, wij geloven dat u met slechts een 

paar producten precies kunt voldoen aan de behoeften van het paard en daardoor dagelijkse processen kunt vergemakkelijken en 
optimaliseren. 
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1. WAT BETEKENT AANVULLEND VOER? 
Aanvullende diervoeders zijn meer geconcentreerde producten in de vorm van 

brokken of muesli, die meestal zijn verrijkt met essentiële vitamines, mineralen en 
eiwitten. Aangezien dit voer sterk geconcentreerd is, mag niet meer dan de 

aanbevolen hoeveelheid worden gevoerd. Het is een aanvulling op de gebruikelijke 
voeding met b.v. Haver. 

2. WAT IS VOLLEDIGE WAARDE? 
Volwaardig voedsel betekent in feite het "complete pakket", dat wil zeggen muesli 
of brokken, dat alle voedingsstoffen en de dagelijkse energie- en eiwitbehoeften 

van het paard omvat. Het dagelijkse voervolume is afhankelijk van de fysieke 
conditie van het paard en de intensiteit van de dagelijkse training. 

Dagelijkse rantsoenen met hele voedingsmiddelen, ongeveer op basis van 
lichaamsgewicht: 

Gewicht paard/ pony Dagelijks rantsoen 

3. HOE ZIJN DE TRAININGS NIVEAU’S VERDEELD? 
De trainingseenheden zijn onderverdeeld in 4 niveaus: 

ONGETRAIND: 
Paarden en pony's die slechts onregelmatig, zelden of helemaal niet worden bereden of 

getraind. 
GEMAKKELIJKE TRAINING: 

Paarden in lichte training worden 4-6 keer per week bereden, waarbij de ademhaling van 
het paard tijdens de training niet significant versnelt en/ of de paarden slechts licht zweten. 
Naast sportpaarden tijdens de winterstop geldt dit meestal ook voor recreatiepaarden en 

pony's. 
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NORMALE TRAINING: 
Paarden en pony's in normale training hebben een gericht trainingsplan en worden 
daarna 4–6 keer per week getraind. Tijdens de training versnelt hun ademhaling en 

zweten ze na elke trainingssessie. 
INTENSIEVE TRAINING: 

Paarden en pony's in intensieve training nemen regelmatig deel aan wedstrijden. Je 
hele training is gebaseerd op b.v. voor dressuur, springconcours en veelzijdige 

paarden in het toernooiseizoen. Natuurlijk kan de intensiteit van de training variëren, 
afhankelijk van het zomer- of winterseizoen. 

 
5. HOEVEEL MOET ER WORDEN GEGEVEN PER VOERBEURT? 

Hoe lager de hoeveelheid voer per voerbeurt, hoe efficiënter het paard het kan 
verwerken. In stallen die 8-10 keer per dag van 2-3 keer per dag naar automatische 
voerautomaten schakelden, werd geconstateerd dat het verbruik van concentraat 

verminderde. Dit betekent dat de paarden zelfs met een lager concentraatvolume gezond 
en in goede conditie blijven, omdat ze door de vele kleine porties over de dag meer tijd 

krijgen om het voer te verteren en te verwerken. Bij het opstellen van voerplannen 
adviseren wij paarden/ pony's met een lichaamsgewicht van 350–400 kg niet meer dan 1 
kg/ voer en een paard met een lichaamsgewicht van 550–600 kg niet meer dan 1,5 kg / 

voer te geven, bij voorkeur minder. 
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CONTACT 

E-mail; info@equsana.nl 
Website; www.equsana.nl 
 
AniBalance (Francien Kamp) 
Tel; 0031 624938468 
 
Mée Hestar (Esmée Versteeg) 
Tel; 0031 620685310 
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