
Ruwvoer is de basis van een goed
paardenrantsoen. Alleen de mineralen,
vitaminen en eiwitten aanvullen.
Metazoa SuperFit Broxxx paarden-

supplement bevat een optimale balans
van mineralen en vitaminen.

• Vandaag internaonaal gestart met mijn 
 pony!

• Mijn IJslander rijd ik recreaef en nu met 
 veel meer plezier.

• Binnen 3 weken had ik de huidproblemen/
 jeuk bij mijn paard onder controle.

•• Mijn paard had moeite met een vierdaagse 
 uit te lopen. Nu loopt hij deze met gemak uit. 
 En nu zonder koliek verschijnselen of 
 spierpijn achteraf.

• Het werkt super en is nog veel 
 goedkoper ook! Een paard van 500 kilo 
 geef je 250 gram per dag. Dat kost slechts 
  € 0,38 per dag.

Wanneer u overstapt op Metazoa geef dan 
onbeperkt ruwvoer. Dit is de basis en de 
belangrijkste energiebron. 
Startdosering SuperFit Broxxx: Gedurende 2 weken 
100 g/100 kg lichaamsgewicht per dag.
Onderhoudsdosering: 50 g/100 kg. (richtlijn)
LLet op! Kreeg uw paard of pony  relaef grote 
hoeveelheden brok of muesli? De overgang naar 
Metazoa is dan groot. Ter voorkoming van over- 
gangsproblemen adviseren we ruime hoeveel- 
heden Grove Luzerne bij te voeren. 

         Metazoa producten zijn verkrijgbaar bij: 

                           Metazoa Diervoeders
                                  Spilbe                                  Spilbergen 8
                 4032 NW Ommeren   Holland
                        +31 (0)6 - 44 21 77 01
              metazoa.diervoeders@gmail.com

Huidproblemen gefotografeerd op 
17 mei én 3 weken later, na het 
voeren van onbeperkt ruwvoer met 
Metazoa SuperFit Broxxx

Onbeperkt ruwvoer in combinatie
met Metazoa SuperFit Broxxx,
dé natuurlijke manier van je
paard voeren!

Oervoeding voor paarden



Metazoa SuperFit Broxxx 
• Geconcentreerd mineralen- en 
 vitaminensupplement in brokvorm.
Metazoa SuperFit Broxxx met Timothee
• Idem als SuperFit Broxxx maar met lager eiwit
 en een andere smaak.
MMetazoa Snaxxx 12 mm brok
• Het gezonde, graanvrije paardensnoepje!
• De samenstelling is gelijk aan SuperFit Broxxx.
Metazoa Luzernekorrels HP23 
• Luzernekorrel met extra hoog eiwit.
• Erg goed voor paarden aangezien het veilige, 
 biologisch hoogwaardige eiwien bevat voor
  spieropbouw. Zonder goed eiwit geen spieren.
Metazoa Timotexxx
• Zuivere mothee zonder enige toevoeging.
Metazoa Grove Luzerne
• Brengt extra structuur in het rantsoen.
• Vergemakkelijkt de overschakeling van een 
 grote hoeveelheid brokken naar SuperFit Broxxx.
MMetazoa Grove Esparcee (bladstof rijk)
• Zuivere, gehakselde esparcee zonder enige
 toevoeging. Helpt voor een goede darmbalans.
Metazoa Esparcee korrels
• Zuivere, geperste esparcee zonder enige
 toevoeging. Helpt voor een goede darmbalans.
• Zorgt in de darmen voor een onaangenaam 
  klimaat voor wormen.

Voerwisselingen aljd geleidelijk doorvoeren. 

Vul bij paarden met problemen de mineralen 
en vitaminen goed aan. Er ontstaat dan meer
(mentale) ontspanning. Een mentaal ontspannen 
paard leert beter en is beter fysiek te trainen. 
In de prakjk zien we hier zeer vaak goede 
resultaten mee. Heel eenvoudig door nog maar 
één één compleet mineralen- en vitaminensupplement
in brokvorm te geven, geschikt voor alle paarden 
van alle leeijden en in alle takken van de sport.
Wil je natuurlijk voeren? Kies dan voor Metazoa.

 Gemakkelijk, Gezond en Goedkoop!
                                Gemakkelijk
•  1 soort voer voor alle paarden en pony’s,
  ongeacht ras, leeijd of arbeidsniveau.
• Het paard laat zelf zien wanneer hij genoeg hee 
 door langzamer deze brokken te eten.
• Weinig gesjouw met zakken omdat je 2 
 maanden met een zak doet voor 1 paard.
• Vult efficiënt de mineralen en vitaminen aan. 
                                     Gezond  
• G• Graanvrij, melassevrij, sojavrij en GMO-vrij.
• Extreem laag in suiker en zetmeel.
• Op basis van luzerne of mothee. Luzerne bevat
 biologisch  hoogwaardige eiwien voor paarden.
• Geen nadelen als gevolg van granen en 
 andere ballaststoffen zoals in standaard-
 brokken. Het verstoort de energie- en 
  eiwitbalans niet.
• Zeer geconcentreerd in mineralen en 
 vitaminen.
                                  Goedkoop  
• Naast onbeperkt ruwvoer (gras/hooi) krijgt 
 een paard 50 gram per 100 kg lichaams-
 gewicht/dag. Dat is 250 gram en kost € 0,38/dag!

Waarom Metazoa SuperFit Broxxx voor je 
paard of pony?
• In de oerjd was de spijsvertering van het
 paard aangepast aan de natuurlijke omgeving.
• Ze aten een grote variae aan (stengelige)
 grassen, kruiden, boompjes en nog veel meer
  plantaardig materiaal.
• Mensen hebben die voeding nu vervangen
 door gras/hooi, paardenbrokken en muesli.
• Daaruit haalt je paard te weinig mineralen,
 vitaminen en eiwien.

Een paard hoort zijn energie uit ruwvoer te 
halen. Niet uit brokken, muesli’s of granen. 
RuRuwvoer bevat ruwe celstof. In de darm 
bevinden zich bacteriën die ruwe celstof af 
kunnen breken. Dit verteringssysteem is de 
belangrijkste én de gezondste energiebron 
voor paarden.

Problemen door paardenbrokken,
muesli en granen
Melasse en gMelasse en granen (muesli!) bevaen veel
suiker en zetmeel. In de dikke darm worden
deze koolhydraten afgebroken door de slechte
darmbacteriën, waarbij endotoxinen (giige
stoffen) ontstaan. Deze endotoxinen zijn een
aanslag op het immuunsysteem en vreten
mineralen en vitaminen uit het lichaam. Dit kan
onder meer leiden onder meer leiden tot hoe evangenheid,
zomereczeem, mok en koliek. Allemaal, zonder
uitzondering, in de basis voedingsproblemen.
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