Algemene voertips
• Ruwvoer is de basis van ieder rantsoen. Dient van goede
kwaliteit te zijn en vrij van stof en schimmel
• Verdeel zowel het ruwvoer als het krachtvoer over 3 tot 4
porties per dag
• Geef geen krachtvoer op nuchtere maag; dus eerst
ruwvoer geven en dan krachtvoer
• Geef maximaal 1,5 tot 2 kg krachtvoer per keer; een
paard heeft een kleine maag
• Voer geen krachtvoer binnen 2 uur voor een wedstrijd of
training
• Zorg altijd voor voldoende vers water

Meer informatie
Voor vragen of een voedingsadvies kunt u contact met

Dommelsche Watermolen paardenvoeders
dragen bij aan de conditie, gezondheid
en topprestaties van uw paard!

ons opnemen.

D.W. Dommelen
Bergstraat 1
5551 AW Dommelen
040-2012130

D.W. Asten
Wolfsberg 35
5721 HR Asten
0493-670117

D.W. Oerle
Zandoerleseweg 33
5507 NH Oerle
040-2051204

D.W Someren
Boerenkamplaan 62
5712 AG Someren
0493-820037

dommelschewatermolen@hetnet.nl

www.dommelschewatermolen.nl

Paardenvoer
www.dommelschewatermolen.nl

D.W. Ration Plus
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hoog niveau presteren en daarbij zware
inspanningen moeten verrichten. Het

D.W. Muesli Herbs

Dommelsche Watermolen maakt uitsluitend
gebruik van streng geselecteerde
hoogwaardige grondstoffen waarmee de
kwaliteit continu gewaarborgd wordt!

accent ligt op het maximale constante en gevarieerde aanbod

Natuurlijk goed!
Paarden zijn van oorsprong steppedieren.
Steppes zijn rijk aan kruiden en andere
bestanddelen. D.W. Muesli Herbs is rijk
aan natuurlijke kruiden, om in de natuurlijke
behoefte van het paard te voorzien.
Dit uitgebalanceerd, hoogwaardig mengsel is

aan hoogwaardige grondstoffen. Ration Plus biedt stabiliteit en

de ideale aanvulling op het hoofdrantsoen van spring-, draf-,

hierdoor veiligheid in het aanbod van eiwit en energie. Behalve

D.W. Meal

dressuur- en endurance sportpaarden. D.W. Muesli Herbs

vier verschillende soorten granen, een hoog aandeel luzerne

Een traditioneel en ambachtelijk product,

kan zelfs een deel van het hoofdrantsoen vervangen.

en onze unieke organische zurenmix bevat Ration Plus ook

gebaseerd op een samenstelling die zich

D.W. Muesli Herbs behoort daadwerkelijk tot het

lijnschilfers en lijnzaad. Naast een positief effect op de vacht,

al meer dan 100 jaar heeft bewezen.

topsegment van paardenvoeders en is de ideale

dragen beide producten met name bij aan de bescherming van

D.W. Meal is een kwaliteitsproduct als

aanvulling op krachtvoer.

de darmwand, essentieel voor een optimale spijsvertering.

aanvulling op krachtvoer dat rijk is aan energie
en hoogwaardige en goed verteerbare eiwitten.

D.W. Ration Biks

Bijzonder goed!

D.W.
Ration
Biks

De sportbrok van Dommelsche Watermolen!

D.W. Meal is speciaal bedoeld voor:

Speciaal voor temperamentvolle en

Dit aanvullend krachtvoer is speciaal

Paarden met een verminderde conditie krijgen voldoende

zenuwachtige paarden. Een samenstelling

samengesteld voor sportpaarden die

energie om er weer bovenop te komen en hun conditie

zonder haver! Onmisbaar als aanvulling op

gemiddelde tot zware inspanningen

te verbeteren.

krachtvoer in rantsoenen die tijdelijk of door

verrichten. De constante samenstelling

Paarden die zware prestaties moeten leveren bijvoorbeeld

omstandigheden weinig ruwvoer bevatten.

en het gevarieerde aanbod aan

militarypaarden, dekhengsten en zwaar belaste sportpaarden.
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D.W. Muesli Light

Het hoge en zeer gevarieerd opgebouwde

kwaliteitsgrondstoffen kenmerken dit voer. Daardoor staat de

Paarden met problemen bijvoorbeeld koliek gevoelige

percentage ruwe celstof draagt bij aan de noodzakelijke

Ration Biks al sinds jaar en dag bekend als een evenwichtig,

paarden, paarden met kauw en/of verteringsproblemen,

en evenwichtige spijsvertering tussen dunne en dikke darm.

veilig en smakelijk voer. Het energieaanbod is prestatiegericht.

paarden met hoef of huidproblemen.

D.W. Muesli Light is verder opgebouwd uit o.a. diverse

Het hoge aandeel luzerne draagt positief bij aan een optimale

soorten ontsloten en gepofte granen en een constant hoge

spijsvertering en spieropbouw. Uniek is de organische zurenmix,

D.W. Melange

kwaliteit alfalfa/lucerne. Deze combinatie staat garant voor

onmisbaar voor de juiste balans in het maagdarmkanaal.

Dit aanvullend krachtvoer is samengesteld voor

gevarieerd, kwalitatief en licht verteerbaar eiwit. Tevens is

recreatiepaarden die geen tot lichte inspanningen verrichten.

bij dit voer extra accent gelegd op een verhoogd aandeel

D.W. Ration Budget

De gebruikte grondstoffen zijn deels onbewerkt waardoor

vitamine C (onderdrukking van hittestress), Biotine (ter

De basisbrok van Dommelsche Watermolen!

met name de voedingsvezels goed benut worden. Naast het

ondersteuning van extra sterke hoeven) en Beta Caroteen

Dit degelijke aanvullend krachtvoer is samengesteld voor

gevarieerde aanbod aan grondstoffen bevat dit krachtvoer

(draagt positief bij aan de zenuwfuncties en de werking van

recreatiepaarden die geen tot lichte inspanningen verrichten.

voldoende vitaminen, mineralen en spoorelementen om naast

het totale immuunsysteem) D.W. Muesli Light verlaagt tevens

Naast een gevarieerd aanbod aan grondstoffen is dit

een goed ruwvoer te verstrekken.

de kans op hoefbevangenheid.

krachtvoer verrijkt met voldoende vitaminen, mineralen en
spoorelementen om naast een goed ruwvoer te verstrekken.

