
 
 

Sport Recovery       Art. nr. 7162 

 
De Horsefood Sport Recovery + is een optimaal supplement voor paarden die snel last 
hebben van gezondheidsklachten na inspanning. Dit product is de gezonde oplossing voor 
een snel herstel na inspanning voor sportpaarden, zodat het paard elke dag weer Fit aan het 
werk kan! 
 

Deze nieuw ontwikkelde en in de praktijk bewezen korrel bevat gehydroliseerd tarwe eiwit en het 
component Aleurone. Dit component bevat alle gezonde ingrediënten die men kent van de 
volkoren producten en is hiermee de belangrijkste laag van de tarwe vezel. Deze korrel bevat 
voedingsvezels, antioxidanten, B-vitamines, E-vitamines en organische mineralen.  
 

 

Deze combinatie heeft veel voordelen voor de gezondheid van het paard op natuurlijke wijze: 
 

 Het versterkt het immuun systeem bij paarden door verbeterde bloedwaardes. 
 Zorgt na inspanning voor een snel herstellend vermogen van spierweefsel bij sportpaarden. 
 Heeft een verbetering van de algehele spijsvertering. 
 Heeft een positief effect op de opname van nutriënten, door een verbeterde structuur en      
    functie van de dikke darm. 
 Zorgt voor een hoge absorptie van mineralen. 
 Werkt hartslag verlagend, waardoor stress vermindert wordt. 

 

De Horsefood Sport Recovery+ bevat een groot aandeel natuurlijke bronnen van B-vitamines, E-
vitamines, magnesium, ijzer, zink en furaline zuur als antioxidant.  
Dit supplement verlaagt de hartslag in rust en verkort de herstel periode na een zware inspanning. 
Hierdoor wordt stress vermindert wat positief is voor het welzijn van het paard. Daarnaast is het 
van grote invloed op de gezondheid en prestatie van het paard. Door de verlaging van het lactaat 
niveau na inspanning wordt spiercel afbraak voorkomen waardoor paarden sneller herstellen.  

 

Een gezond paard is het begin van Topsport! 
 
 

Gewaarborgde gehaltes   Mineralen en sporenelementen (per kg) 
EWpa    0.80    Calcium           1,4 % 
VREp    22,2 %   Fosfor            1,1 % 
Ruw Eiwit   30,5 %   Natrium           0,2 % 
Ruw vet     4,0 %   Magnesium           0,9 % 
Ruwe celstof   27,3 %   Koper             25 mg   
Ruw as   10,8 %   IJzer           150 mg 
Suiker      2,8 %   Zink            200 mg 
Zetmeel   11,8 %                                 Mangaan           150 mg 
                                                                      Selenium          0,75 mg 

 
Vitamine gehaltes (per kg)   Samenstelling 
Vitamine A  55.000  IE   Aleurone, Tarwe eiwit(gehydroliseerd), 
Vitamine D3   5.000  IE   Tarwegries, Gerst, Premix, Krijt, Rietmelasse. 
Vitamine E      750  mg     
Vitamine C            70  mg 
Vit H (Biotine)      400 mcg  
 
Voeradvies: 
20 gr per 100 kg lichaamsgewicht.  
Eén maatschepje bevat ± 80 gr.  
 

Verpakking: 4 kg en 20 kg 


