
 

 
MULTIBEET SENIOR-MIX   
 

Artikelnummer: 7018   Uitsluitend geweekt voeren!  
 

De Horsefood MultiBeet Senior-Mix is speciaal ontwikkeld voor pony’s en paarden die een 
minder goed of slecht functionerend gebit hebben. De muesli bevat bieten- en 
cichoreipulp, waardoor dit voer tevens als ruwvoer vervanger verstrekt kan worden. Door 
het hoge eiwitgehalte geschikt voor paarden die moeilijk op gewicht blijven. Het lage 
zetmeel gehalte zorgt ervoor dat risico’s op verstoring van de darmflora in de blinde- en 
dikke darm zo laag mogelijk blijven. Toegevoegde Inuline en gistculturen als pre- en 
probiotica zorgen voor een goede ondersteuning van de darmgezondheid. De muesli 
bevat een hoog aandeel vitaminen en mineralen en is extra smakelijk voor moeilijke eters. 
Door de rustig vrijkomende energie ook geschikt voor paarden met temperament.  
Bij een verminderde vertering efficiëntie en/of een slechter gebit een alles in één voeder, 
voor een gezond, vol en controleerbaar paard! 

 
Gewaarborgde gehaltes  Mineralen en sporenelementen (per kg) 

Energie 11,6 MJ  Calcium 13,9 gr  

EWPa 0.85   Fosfor 5,4 gr  

VREp 11,0 %  Magnesium 7,0 gr  

Ruw Eiwit 14,0 %  Natrium 3,8 gr  

Ruw vet 4,5 %  Kalium 9,6 gr  

Ruwe celstof 17,5 %  Koper 52 mg  

Ruw as 9,3 %  IJzer 75 mg  

Zetmeel 7,4 %  Zink 217 mg  

Suiker 5,8 %  Mangaan 104 mg  

     Selenium 0,35 mg  

     Jodium 2,60 mg  

Vitamine gehaltes (per kg)      

Vitamine A 27.000 IE       

Vitamine D3 3.400 IE       

Vitamine E 
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Vitamine B6 
Vitamine B12 
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mg 
mg 
mg 
mcg  

     

D-Biotine 1.700 mcg       

 

Samenstelling 
     

Bietenpulp, Zonnebloemzaadschroot, Cichoreipulp, Luzerne, Sojaschroot, 
Maïsvlokken, Lijnzaadolie, Tarwegries, Gerstvlokken, Zonnepitschillen, 
Haverzemelen, Erwtenvlokken, Rietmelasse, Calciumcarbonaat, Appelpulp, 
Magnesiumoxide, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride, Aardappelzetmeel, Gerst, 
Tarwe, Lijnzaad, Gistcultuur, Zonnebloemolie. 
 

Voeradvies per 100 kg lichaamsgewicht:    

Paarden op rust   0,3 - 0,4 kg    

Paarden bij inspanning   0,5 - 0,7 kg    

1 kg MultiBeet Senior-Mix op 2L water. 
3 uur laten weken voor gebruik! 
* Vraag onze voorlichters om advies indien uw paard verteringsproblemen heeft.  


