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PRODUKTBESCHRIJVING 

DraversBrok is een van de oudste HAVENS-producten en dé bestseller sport- en prestatiebrok voor alle typen 

paarden en pony’s in gemiddelde tot zware arbeid. De complete brok (7mm) heeft een uitstekende 

verteerbaarheid en is samengesteld uit natuurlijke en 

hoogwaardige grondstoffen, aangevuld met vitamines en 

mineralen. De toegevoegde lijnzaadolie is rijk aan omega-

vetzuren en draagt bij aan de conditie en een glanzende 

vacht.  

 

 Complete sport- en prestatiebrok voor alle typen 

sportpaarden 

 Eersteklas eiwitkwaliteit ter ondersteuning van 

spieropbouw en bovenlijn 

 Ondersteunt een perfecte vitaliteit en een 

optimale hoef- en huidconditie 

 Ook ideaal voor jonge paarden die nog volop in 

ontwikkeling zijn 

 Geeft veel energie uit granen, luzerne en lijnzaad. 

 Voor het in conditie brengen van je paard of pony 
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VOEDINGSADVIES 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij het gebruiksdoel en de behoefte 

van het paard. Een algemene richtlijn voor de aanbevolen totale hoeveelheid krachtvoer per dag: 

 Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

 

Verdeel dit dagrantsoen in minimaal 2-3 porties per dag. Verstrek naast het krachtvoer altijd voldoende goed 

ruwvoer; minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht van je paard/pony per dag. 

Voldoende vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. 

Voedingswaarde /kg     

VEP 885 Vit. A 15.000 IE IJzer 305mg 

Koolhydraten 55% Vit. D-3 2.500 IE Koper 17mg 

Zetmeel 28,5% Vit. E 250mg Zink 170mg 

Suikers 6,7% Biotine 120mcg Mangaan 103mg 

Ruwe celstof 10,5% Vit. K3 1,0mg Kobalt 1,2mg 

Vert.eiwit 9,1% Vit. B1 3,0mg Jodium 0,9mg 

Ruw eiwit 11,6% Vit. B2 5,0mg Selenium 465mcg 

Ruw vet 3,3% Vit. B6 3,0mg   

Ruw as  7,5% Vit. B12 20,0mcg Lysine 4,5g 

Calcium 10,2gr Pantoteenzuur 22,0mg Meth+cyst 4,0g 

Fosfor 4,6gr Niacine 40mg Threonine 3,8g 

Magnesium 2,8gr Foliumzuur 3,0mg Tryptofaan 1,4g 

Natrium 4,7gr Choline-chloride 150mg   

Kalium 12,4gr     

  Verpakking: 25kg / 20kg zakken, bigbox, bulk 


