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PRODUCTBESCHRIJVING 

GASTRO+ is een unieke brok (7mm) welke in samenwerking 
met Paardenkliniek Venlo is ontwikkeld, specifiek om een 
goede maagfunctie te ondersteunen. Met unieke 
eigenschappen:  
 

 Bevat een speciale verzachtende cocktail van 
o.a. natrium bicarbonaat, calciumcarbonaat, 
magnesium en een extra  probiotica ter 
ondersteuning van een normale zuurtegraad in 
de maag. Dit helpt om de maagwand te 
regenereren. 
 

 Gastro+ is een volwaardig krachtvoer met een 
hoog gehalte aan aminozuren, vitamines (oa. 
Vit.C) en sporenelementen en voorziet daarmee 
het (sport) paarden van alle benodigde 
voedingsstoffen om optimaal te kunnen 
presteren. 
 

 Bevat een hoog gehalte luzerne om het kauwproces en tevens de speekselaanmaak te stimuleren. 
Luzerne en speeksel werken beide bewezen als buffer tegen maagzuur. 
 

 Bevat extra olie met een optimale verhouding tussen de omega-6 tot omega-3 vetzuren welke 
bijdraagt tot herstel van de maagwand en als een hoogwaardige bron van langzaam vrijkomende 
energie  
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VOEDINGSADVIES 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij het gebruiksdoel en de behoefte 

van het paard. Een algemene richtlijn voor de aanbevolen totale hoeveelheid krachtvoer per dag: 

 Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 

Verdeel dit dagrantsoen in minimaal 2-3 porties per dag. Verstrek naast het krachtvoer altijd voldoende goed 

ruwvoer; minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht van je paard/pony per dag. 

Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 

Voedingswaarde /kg     

VEP 885 Vit. A 19.920 IE IJzer 430mg 

Koolhydraten 39% Vit. D-3 3.320 IE Koper 24mg 

Zetmeel 16,0% Vit. E 400mg Zink 217mg 

Suikers 6,8% Vit. C 250mg Mangaan 120mg 

Ruwe celstof 15,0% Biotine 160mcg Kobalt 1,6mg 

Vert.eiwit 10,7% Vit. K3 1,4mg Jodium 1,0mg 

Ruw eiwit 14,1% Vit. B1 4,1mg Selenium 515mcg 

Ruw vet 6,0% Vit. B2 6,8mg   

Ruw as  9,2% Vit. B6 4,0mg Lysine 6,0g 

Calcium 12,5gr Vit. B12 27,2mcg Meth+cyst 5,1g 

Fosfor 4,8gr Pantoteenzuur 27,5mg Threonine 5,5g 

Magnesium 3,7gr Niacine 51mg Tryptofaan 1,8g 

Natrium 5,5gr Foliumzuur 4,0mg   

Kalium 15,4gr Choline-chloride 204mg Verpakking: 20kg zakken 
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