
 
 
DIGEST WAFER    Art. nr. 7456 
 

De spijsvertering van het paard is van nature ingesteld op het opnemen van kleine porties 
vezelrijk voer. Bij een te kort aan ruwe celstof kan de spijsvertering van het paard uit balans 
raken met gezondheidsproblemen als gevolg. Vezelrijk voer stimuleert de kauwbewegingen en 
speekselproductie, wat van optimaal belang is voor de vertering en opname van voedingstoffen.                                          
De Digest Wafer zijn vezelrijke blokken waar paarden langdurig op kunnen kauwen. Ideaal voor 
gulzige eters en paarden die gevoelig zijn op de maag. 
 
Enkele voordelen van de Digest Wafer: 
 Biedt een bron van aminozuren en eiwitten voor spierweefsel herstel. 
 Zuurteregelaar maag. 
 Rijk aan vezels en structuur. 
 Optimale opname van magnesium. 
 Minder krachtvoer nodig en eet tijd wordt verlengd.  
 Extra speeksel productie en verveling wordt tegen gegaan. 
 Spieropbouw. 
 Bevat een laag suiker en zetmeel gehalte. 
 Voorkomt een suikerdip. 
 Werkt goed in combinatie met de Horsefood Digest Control brok.  
 
Dit product bevat gezonde bouwstenen door de toevoeging van een rijke bron aan eiwitten. Deze 
aminozuren zorgen voor een goede spieropbouw. Ideaal om te verstrekken voor gevraagde prestatie 
op wedstrijd bij stressgevoelige paarden, zodat de maag voldoende bescherming heeft.  
 
Voor een darmwerking in balans en een gezond en fit paard!  
 
Gewaarborgde gehaltes   Mineralen en sporenelementen (per kg) 
Ruw Eiwit  12,7 %   Calcium  1,26 % 
Ruw vet     1,7 %   Fosfor              0,21 % 
Ruwe celstof             23,9 %  Magnesium                 0,23 % 
Ruw as    9,7 %   Natrium                       0,06 % 
     
Samenstelling 
Luzerne kunstmatig gedroogd, Raaigras, Spelt, Klei en Rietmelasse. 
        

Voeradvies:  
Verstrekken naast voldoende goed ruwvoer.  
Voor een paard van ± 550 kg bij iedere voerbeurt 2 - 4 wafer blokken  
bij het krachtvoer verstrekken voor een optimale werking.  
  * De hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht, de conditie en evt. arbeid. 
 

Voor een hoger eiwitaandeel en een lager energie niveau in het 
rantsoen, 1 of 2 kg Digest Wafer extra verstrekken. 
Voor iedere 1 kg Digest Wafer 0,5 kg krachtvoer minderen in het  
rantsoen.  
. 

1 volledige DIGEST WAFER blok weegt ± 75 gram.  
 
Tip: Tijdens wedstrijddagen een uur voor arbeid 3 à 4 Digest Wafer 
blokken verstrekken om de paardenmaag te vullen, de maagsappen  
te neutraliseren en een suikerdip tijdens prestatie te voorkomen.  
 

* De productnaam Digest Wafer is eigendom van en geregistreerd door Herbs4horses BVBA. 

 


