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PROMO

4+1

Kasper Faunafood 
Smulmix, Vitamix 
en Multimix

Actieproducten: 

• Multimix Kip 4 kg 
• Multimix Krielkip 4 kg 
• Vitamix Kip 3 kg 
• Vitamix Krielkip 3 kg 
• Kippen Smulmix 600 gram GRATIS voeremmer bij 2 zakken 

Mix en/of Mash

Bekijk de hele promotie op pagina  4 Bekijk de hele promotie op pagina 14

GRATIS
4+1

Kasper Faunafood 
Smulmix, Vitamix 

• Multimix Kip 4 kg 
• Multimix Krielkip 4 kg 
• Vitamix Kip 3 kg 
• Vitamix Krielkip 3 kg 

GRATIS

GRATIS

VOER
EMMER



Alles voor 
uw kippen!

Lees meer over 
ons uitgebreide assortiment

in onze pluimvee folder.
ons uitgebreide assortimentons uitgebreide assortiment

in onze pluimvee folder.in onze pluimvee folder.
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De behoeften van uw kippen 
begrijpen...

.

Het voer voor kippen moet zoveel mogelijk voorzien 
in de natuurlijke behoeften. In de natuur bestaat de 
voeding van kippen en sierhoenders hoofdzakelijk 
uit granen, zaden, vruchten, bessen, delen van 
planten, kleine steentjes en aanvullend dierlijke 
voeding, zoals wormen en torretjes. De hoeveelheid 
die kippen en sierhoenders eten, is afhankelijk van 
het ras, het formaat, de leeftijd, eiproductie en het 
seizoen. In de wintermaanden wordt er bijvoorbeeld 
meer gegeten dan in de zomermaanden. Zeker als 
de dieren eieren leggen.

De Kasper Faunafood pluimveevoeders zijn 
speciaal ontwikkeld voor kippen die worden 
gewaardeerd om hun levendigheid rondom het 
huis. Kippen die rustig rondscharrelen en af toe of 
elke dag een vers eitje leggen. Het voeren van 
kippen is een gezellige bezigheid, ze reageren altijd 
enthousiast als ze gevoerd worden. Kippen zijn wel 
geneigd om eerst het lekkerste te eten, zoals de 
granen, zaden en vlokreeftjes. Deze ingrediënten in 
de Kasper Faunafood voeders zijn zelfs zo lekker 
dat je er kippen handtam mee kunt maken!



Zorg goed voor uw kippen!

Kasper Faunafood & HobbyFirst  brengen een perfect
assortiment voor kippen!

Dagelijks voer

Kasper Faunafood Multimix Kip - en Krielkip
Kasper Faunafood Vitamix Kip - en Krielkip
Kasper Faunafood Kippen Smulmix
HobbyFirst Farm
HobbyFirst Grani

Gezondheid

Hygiëne

Health Care
Supplementen

Dagelijks
voer

Health Care 
Supplementen

HobbyFirst Farm Health Care Liquids
HobbyFirst Farm Alfalfa Block (Groenvoer) NIEUW!
HobbyFirst Farm Vitamin & Mineral Mix NIEUW!
HobbyFirst Farm Pecking Block (Piksteen)  NIEUW!
HobbyFirst Pure Mealworms NIEUW!   
HobbyFirst Pure Insect Larvae NIEUW!
HobbyFirst Pure River Shrimps (Rivierkreeftjes) NIEUW!

Hygiëne

Kasper Faunafood Kippengrit
HobbyFirst Farm Tobacco Stalks (Tabakstelen) NIEUW!
HobbyFirst Farm Nesting Clean Eggs (Boekweitdoppen) NIEUW!
HobbyFirst Farm Bathing Sand (Badzand) NIEUW!

ctct



Leuke handelsactie! 
Bij 9 zakken Kasper 
Faunafood Multimix Kip 20 kg 
en/of Multimix Krielkip 20 kg 
krijgt u 1 zak gratis!   

Kasper Faunafood Smulmix, 
Vitamix en Multimix

Actieproducten: 

• Multimix Kip 4 kg 
• Multimix Krielkip 4 kg 
• Vitamix Kip 3 kg 
• Vitamix Krielkip 3 kg 
• Kippen Smulmix 600 gram 

Voor deze 5 actieproducten geldt: bij aankoop van 5 dozen krijgt u 
de doos Mulitmix gratis. Een combinatie van producten is mogelijk.

Multimix Kip kan met recht een 
all-in-one product worden genoemd. 
Deze mengelingen bevatten gebroken 
granen en erwten, sorghum, 
zonnepitten, grit, maagkiezel en een 
vitaminen-mineralen korrel. Maagkiezel 
en grit helpen om het voer in de maag 
te verkleinen en te verteren. Daarnaast 
is grit een kalkbron voor sterke 
eierschalen. Naast Multimix Kip is er 
Multimix Krielkip, dit is iets fijner van 
structuur en speciaal voor krielkippen. 

Hoe koud en guur het ook is, zodra 
kippen in de gaten hebben dat er 
gevoerd gaat worden, zijn ze er altijd als 
de kippen bij! En in ruil daarvoor 
kunnen wij genieten van de gezelligheid 
en levendigheid die ze brengen en 
natuurlijk van een lekker vers eitje. 

Mag het wat meer zijn?

PROMO

4+1
GRATIS

PROMO

9+1
GRATIS

Ontdek onze mixen!
Mixen zijn voeders die bestaan uit 
gemengd graan, een vitaminen-
mineralenkorrel, grit en maagkiezel. 
Het zijn dus echte All-in-one producten. 
Alleen de kippen Smulmix is hierop een 
uitzondering, dit is echt een traktatie 
voor uw kippen.

Faunafood Multimix Kip 20 kg 
en/of Multimix Krielkip 20 kg 



NEW

Mealworms
Insect Larvae
River Shrimps

PLUIMVEE
PURE

Ontdek al onze 
nieuwigheden!

Promo's geldig in maart en april 2022

Health Care Supplementen

Insect Larvae River Shrimps

Bij opname van deze 3 producten 
krijgt u de doos

 Pure Insect Larvae GRATIS!

Ontdek binnenkort de 

Een kip is een levendig dier. Ze heeft dan ook behoefte aan 
energierijk voedsel. Geef uw kippen dat tikkeltje extra energie
met onze proteïne rijke voeders! 

nieuwste referenties in ons PURE 
assortiment:

NIEUW! Pure Mealworms 
Extra veel energie, voor een mooie boost.

NIEUW! Pure Insect Larvae
Is een smakelijke snack, rijk aan dierlijke eiwitten.  De ideale aanvulling op elk rantsoen 
en een goed alternatief voor meelwormen!

NIEUW! Pure River Shrimps
zijn een waardevolle aanvulling op de voeding van alle soorten pluimvee. 
Deze essentiële aminozuren zijn enorm belangrijk voor het verenkleed. 
Ook is dit een ideale eiwitbron voor de groei van jonge  vogels en kuikens.   



NIEUW! Farm Alfalfa Block Groenvoer

NEW

Nesting Tobacco Stalks
Nesting Clean Eggs

Bathing Sand

PLUIMVEE
HYGIENE

NIEUW! Farm Nesting Tobacco Stalks Tabakstelen
De HobbyFirst Farm Nesting Tobacco Stalks is een 100% natuurlijke toevoeging voor de 
bodembedekking en het nestmateriaal ter beperking van bloedluizen, vlooien en mijten. 
De geur van tabaksstelen houdt dergelijke ectoparasieten op afstand. Kippen blijven zo vrij van stress, 
irritaties en gezondheidsproblemen.

NIEUW! Farm Nesting Clean Eggs Boekweitdoppen
Boekweitdoppen zijn het perfecte strooisel voor in het legnest van uw kippen. Ze nemen makkelijk vocht 
op en de eieren zakken er zachtjes in weg. Daardoor blijven de eieren schoon en droog.

NIEUW! Farm Bathing Sand Badzand
Kippen nemen van nature uit graag een stof- of zandbad. Tijdens dit bad verspreiden ze fijn zand en 
stof tussen hun veren en schudden ze dat daarna uit. Hiermee verwijderen ze overtollige vetten 
en ontdoen ze zich van luizen, vlooien en mijten. 

NIEUW! HobbyFirst Farm
 Mineral & Vitamin Mix
Een efficiënte ondersteuning voor gezond 
en vitaal pluimvee! De HobbyFirst Farm 
Mineral & Vitamin Mix is verrijkt met 
vitaminen en mineralen voor een 
gezonde kip. Dit supplement zorgt voor 
zowel een sterk skelet als voor stevige eieren. 
Dankzij de lekkere granen wordt het 
natuurlijk scharrelgedrag gestimuleerd. 
De schelpen en het grit dragen bij aan 
een goede spijsvertering. 

De HobbyFirst Mineral & Vitamin Mix 
is verkrijgbaar in een emmertje van 5 kg. 

NEW

Mineral 
& Vitamin Mix

Health Care 
Supplementen

NEW

Alfalfa Block
groenvoer

Dit is een gezonde bijvoeding, die rijk is aan vitaminen
en mineralen. Stimuleert het natuurlijke gedrag van kippen 
en zal de verveling bij kippen tegengaan.

Farm Alfalfa Block Groenvoer

groenvoer

 Mineral & Vitamin Mix
Een efficiënte ondersteuning voor gezond 
en vitaal pluimvee! De HobbyFirst Farm 
Mineral & Vitamin Mix is verrijkt met 
vitaminen en mineralen voor een 
gezonde kip. Dit supplement zorgt voor 
zowel een sterk skelet als voor stevige eieren. 
Dankzij de lekkere granen wordt het 
natuurlijk scharrelgedrag gestimuleerd. 
De schelpen en het grit dragen bij aan 
een goede spijsvertering. 

Bij opname van deze vijf 
nieuwe producten krijgt u de 
doos Farm Nesting Tobacco 
Stalks GRATIS!



GRATIS

DISPLAY
OF

BIJ AANKOOP
VOLLEDIGE 

LIQUID RANGE

Bij deze 5 flesjes kan een display geleverd worden. 
Hier past ook de HobbyFirst Farm Pecking Block in. 

Neem contact op met uw vertegenwoordiger om de mogelijkheden te bespreken! 

Een echte 
eyecatcher voor in 
de winkel zijn deze 
HobbyFirst Farm 
Health Care 
Supplementen. 

Elk flesje pakt een 
bekend probleem 
bij uw kippen aan! 

Farm Egg Control
voor een goede leg van gezonde eieren 
Farm Fit Control
voor een goede rui en gezonde bevedering
Farm Lice Control
voor een preventieve bescherming tegen externe parasieten 
Farm Intestinal Control
voor een goede immuniteit en een evenwichtige darmgezondheid 
Farm Aqua Control
voor een preventieve bescherming tegen bacteriologisch vervuild drinkwater 

Promo's geldig in maart en april 2022

IN DE KIJKER

PIKSTEEN

HobbyFirst Farm
Pecking Block
Voor het stimuleren van het natuurlijke pikgedrag.

Calciumrijk
• Belangrijk voor sterke eierschalen.
Met zeeschelpen
• Voor een gemakkelijke spijsvertering.

 Eén blok is genoeg voor 3-5 kippen. 

Voor het stimuleren van het natuurlijke pikgedrag. 
Het is een goede afleiding voor de kippen om in dit 
blok te pikken, zodat hun snavels op natuurlijke wijze 
slijten. Het blok bevat schelpen en smakelijke zaden.



Kwispels gegarandeerd!

PROMO

HobbyFirst Canex 
Puppy assortiment
Puppy-Junior Brocks 3 kg & 12 kg 
Puppy-Junior Brocks Maxi 12 kg 
Puppy-Junior High in Fish & Rice 3 kg & 12 kg 
Puppy-Junior High in Fish & Rice Maxi 12 kg 
Puppy-Junior Grainfree 3 kg & 12 kg 

Lees meer over 
ons uitgebreide assortiment

in onze folder.

Ook beschikbaar in hypo-allergeen:
      Puppy-Junior Graanvrij

Wij hebben alles voor uw nieuwste aanwinst!

CANEX
PUPPY

7+1
GRATIS

Promo's geldig in maart en april 2022 Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Lees meer over 
ons uitgebreide assortiment

in onze folder.

7 + 1 zak gratis



Bij HobbyFirst Canex is er een ruime keuze in het aanbod producten voor puppy's en jonge honden. 
Voor puppy's en jonge honden van kleine rassen, maar ook voor puppy's en jonge honden van grote 
rassen en voor puppy's en jonge honden die iets extra's vragen zoals granenvrij of aanleg voor 
spijsverteringsproblemen hebben. 

Voor alle puppy's en jonge honden geldt dat ze een hoop moeten leren. Om puppy's te ondersteunen bij hun leerproces bevatten 

de Puppy-Junior producten van HobbyFirst Canex een optimale verhouding omega 3/6-vetzuren. De Omega 3-vetzuren EPA 

en DHA zorgen, naast bevordering van het leervermogen, ook voor versterking van de natuurlijke weerstand en de verzorging van 

de huid. De omega 3-vetzuren zijn afkomstig uit gedroogde Antarctische krill. 

We spreken van een groot ras als een hond, als volwassen gewicht, meer dan 25 kg weegt. Voor deze rassen is het belangrijk om 

de voeding vanaf pup hierop af te stemmen. Zo bevatten de producten speciaal voor grote rassen een verlaagd calciumgehalte 

en een verhoogd eiwitgehalte voor een goede opbouw van de spiermassa, samenhangend met een evenwichtige 

skeletontwikkeling. Daarnaast is het energiegehalte hoger om de pups tijdens de groei in optimale conditie te houden. Tevens is 

de brokformaat van de Maxi producten groter dan van de reguliere producten. 

Voor pups en jonge honden die iets extra's vragen van hun voeding zijn er een tweetal producten; Puppy-Junior Grainfree, deze 

is alleen verkrijgbaar in het reguliere formaat voor pups van kleine en middelgrote rassen en de Puppy-Junior High in Fish & Rice,
deze is zowel regulier als in het Maxi formaat voor pups van grote rassen verkrijgbaar. 

De HobbyFirst Canex Puppy-Junior Grainfree is een geëxtrudeerde brok en speciaal ontwikkeld voor pups in hun eerste 

groeifase, vanaf 4 weken. Is de pup (waarschijnlijk) overgevoelig voor granen, heeft het aanleg voor spijsverteringsproblemen 

en/of een gevoelige huid en vacht? Dan raden wij aan om de pup te voeren met de HobbyFirst Canex Puppy-Junior Grainfree. 

Dit product is bereid op basis van een graanvrij recept en is hypoallergeen. Hypoallergeen houdt in dat ‘bijzondere’ eiwitbronnen 

als ingrediënt zijn gebruikt. De HobbyFirst Canex Puppy-Junior Grainfree is vrij van de eiwitbronnen rund, varken en kip. In de 

Grainfree wordt als dierlijke eiwitbron verse eend en gedroogde eend gebruikt.  

Bij de HobbyFirst Canex Puppy-Junior High in Fish & Rice en High in Fish & Rice Maxi wordt gebruik gemaakt van oceaanvis als 

belangrijkste eiwitbron. Ze zijn glutenvrij en in grote mate hypoallergeen, dit product is wel vrij van de eiwitbronnen rund en 

varken, maar niet van kip. Ze zijn een heel goede voorloper van de Fish & Rice producten voor volwassen honden.  

Bij zowel de Puppy-Junior Grainfree, Puppy-Junior High in Fish & Rice en Rice Maxi wordt er gebruik gemaakt van 

gehydrolyseerde kippeneiwitten. Gehydroliseerd betekent dat de eiwitten in stukjes zijn geknipt tot losse aminozuren. Deze losse 

aminozuren worden door het lichaam niet meer herkend als eiwit en geven daardoor ook geen allergische reacties. Het feit dat dit 

product afkomstig is van kip heeft dan geen enkele invloed meer. 

Nu u meer over ons puppy voer weet, mag een leuke actie niet ontbreken! 

Keuzestress?
Wij helpen u met 

de juiste keuze voor uw pup!



IN DE KIJKER

ACTIE
COMING SOON!

1+1
GRATIS

HobbyFirst Feline Complete 
promo package
1 x Kattenbakvulling 10 kg
1 x Premium droogvoeding 4,5 kg

Met HobbyFirst Feline haalt u een complete en 
uitgebalanceerde voeding voor uw kat in huis. De 
uitstekende kwaliteit en voedingswaarden 
houden uw kat in topconditie. Het zorgt voor een 
optimale stofwisseling, een prachtige gezonde en 
glanzende vacht en draagt bij aan een goede 
gezondheid.

Geldig op één van de volgende referenties:

VOEDING

Kitten <1Y Chicken  4,5 kg

Adult Salmon 4,5 kg

Adult Chicken 4,5 kg

Mature >7Y Chicken 4,5 kg

Sensitive Digestion 4,5 kg

Sensitive Sterilised 4,5 kg

Sensitive Urinary 4,5 kg

KATTENBAKVULLING

White Hygiene Baby Powder 10 kg

White Hygiene Aloe Vera 10 kg

Activatiecampagne
          Creëren van aandacht in de winkel door mooi POS materiaal

          Probeer nu! 800gr voor €2,95 i.p.v.  €5,95

          Heraankoop! Bij aankoop van 800gr, ontvangt de consument 
          een kortingsbon van 1,5kg gratis bij aankoop van 1,5kg of 4,5kg. 

          Spaarkaart 10+1

1

2

3

4

Heeft u al kennis  gemaakt met de nieuwe 
look & feel van HobbyFirst Feline? 

Naast ons leuke ‘let’s get started pakket’ met leuke acties op de 
800 gram en 1,5 kg zetten we nu onze 4,5 kg verpakking in de 
schijnwerpers! 

1

Kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere promoties en/of kortingen. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.
Afgebeelde producten zijn slechts een selectie uit het hele HobbyFirst Feline assortiment.

F R E E
FORMULATED

www.HobbyFirst.com

Probeer nu!

€2,95
800gr voor

1,5kg 
GRATIS

bij uw volgende aankoop
van 1,5kg of 4,5kg

Volg ons

PrPrPrPremiuemiuemiuemiumm for cat for cat for cat for cat for cat for catssss
1,5kg 

GRATIS
bij uw volgende aankoop

van 1,5kg of 4,5kg

Volg onsVolg ons
www.HobbyFirst.com

w.HobbyFirst.com

* Bij uw volgende aankoop van HobbyFirst Feline 1,5kg of 4,5kg.

*

GRATIS
1,5kg 

Geldig op alle HobbyFirst 1,5kgen 4,5kg Feline referenties

AANDACHT

HobbyFirst Feline
Geldig op alle 800gr referenties in het HobbyFirst 
Feline assortiment.

PROBEER NU

€2,95
CONSUMENTEN

ADVIESPRIJS
i.p.v €5,95

800gr

PROBEER NU

1+1

HobbyFirst Feline
1 + 1 gratis 1,5 kg bij een 1,5 kg 

of 4,5 kg verpakking

HERAANKOOP

GRATIS
1,5kg

Beloon je loyale 
klanten met onze 
spaarkaart!

SPAARKAART

4

Een compleet pakketje 
voor uw kat!

Bij aankoop van een 4,5 kg verpakking 
krijgt u kattenbakvulling naar keuze gratis!



Promo's geldig in maart en april 2022

Ontdek nu ook bij ons de kattenbakvulling: 
HobbyFirst Feline White Hygiene!

NIEUW! HobbyFirst Feline Cat Litter 10kg   

NEW

Levering
mei/juni

VOOR
VERKOOP

NEW

Levering
mei/juni

VOOR
VERKOOP

Extreem zuinig in gebruik

Snelle klontervorming

99,9% Stofvrij

Feline White Hygiene Baby Powder
Feline White Hygiene Aloe Vera

Binnen het assortiment van HobbyFirst Feline gaan 
we ook kattenbakvulling voeren; White Hygiene Baby 
Powder en White Hygiene Aloe Vera.

De kattenbakvulling van HobbyFirst Feline heeft bij 
aanraking met urine een snelle vorming van stevige klonten 
en omdat alleen de klonten verwijderd hoeven te worden en 
weinig nieuwe korrels toegevoegd hoeven te worden, is deze 
kattenbakvulling extreem zuinig in gebruik. Daarnaast krijgen 
geurtjes geen kans door deze snelle vorming van klonten!  

We starten vast met de voorverkoop van de 
gratis kattenbakvulling, deze actie wordt in 
mei/juni uitgeleverd. 



5 dozen + 1 doos gratis!

HobbyFirst Hope Farms
Granola 2 kg
• Rabbit Granola 2 kg 
• Guinea Pig Granola 2 kg
• Chinchilla & Degu Granola 2 kg 

HobbyFirst Hope Farms
Granola’s 2kg

De Granola’s van HobbyFirst Hope Farms zijn een rijke mengeling van hoogwaardige grondstoffen 
en smakelijke ingrediënten. Aan deze mengeling zijn extra groenten toegevoegd, zoals wortel, erwten 
en stukjes Johannesbrood. Daarnaast bevatten onze Granola’s extra voedingsvezels, in de vorm van 
Luzerne (Alfalfa), voor een optimale spijsvertering en bevat het goede eiwitten en weinig zetmeel 
en suikers. Voor een glanzende en soepele vacht zijn omega 3-vetzuren toegevoegd. De verschillende 
vezels dragen bij aan een gezonde slijtage van de tanden.  

• Bij het voer voor cavia’s is fruit en extra vitamine C toegevoegd. 

• Deze voeding levert, samen met hooi, alle nutriënten voor een complete voedingsbehoeften.  

• Voor alle konijnen en knaagdieren geldt wel: eerst moet het bakje leeg, dat voorkomt selectief             
   eetgedrag! 

PROMO

5+1
GRATIS

Promo's geldig in maart en april 2022



Ontdek onze 
Anseres-lijn

Voor een perfect verendek! 
De voeding voor watervogels moet zoveel mogelijk voorzien in de natuurlijke behoeften. In de natuur 
bestaat de voeding hoofdzakelijk uit waterplantjes, eendenkroos, algen en uit zaden en gemengd graan 
waarvan tarwe, gerst en maïs de belangrijksten zijn. Daarnaast eten watervogels ook graag kevertjes, 
wormen, kleine waterdiertjes, slakjes, torretjes, kleine visjes, etc. Verder eten ze ook gras wat een gunstige 
werking op de spijsvertering heeft.   

De Kasper Faunafood watervogelvoeders zijn ondergebracht in de Anseres-lijn. Het zijn speciale voeders 
die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen die aan watervogels worden gesteld, zoals een 
prachtige bevedering en mooie natuurlijke kleuring van snavel, poten en veren. Dit voer is ook geschikt voor 
het grootbrengen van kuikens van heel specifieke watervogels.  

Watervogels kun je onderverdelen in sierwatervogels, tamme watervogels en steltlopers.

Deze vele watervogels stellen verschillende eisen aan hun voeding; al dan niet drijvend, puur plantaardig 
of met dierlijke grondstoffen, voor groei of onderhoud, etc. 
Daarom heeft Kasper Faunafood een breed assortiment in de Anseres-lijn: 

Voor jonge en voor volwassen dieren  

Voor verstrekking zowel op het land als op het water (floating)  

In verschillende vormen: kruimel, korrel, floating (drijvend) en gemengd graan  

Puur plantaardige voeders en voeders met vismeel  

Liefhebbers en fokkers van watervogels bereiken al decennia lang de beste resultaten met het gebruik van de
Anseres-producten van Kasper Faunafood! 

De voeding voor watervogels moet zoveel mogelijk voorzien in de natuurlijke behoeften. In de natuur 
bestaat de voeding hoofdzakelijk uit waterplantjes, eendenkroos, algen en uit zaden en gemengd graan 



GRATIS

VOER
EMMER

Promo's geldig in maart en april 2022

Wilt u een leuke actie voor de consument? 
Dan mag u dit niet missen!

De consument ontvangt een gratis voeremmer bij aankoop van 
2 zakken Mix en/of Mash: 

• Condition Mix 
• Vital Mix 
• Herbs & Fibre Mix 
• Healthy Fibre Mix 
• Fibre Mash 
• Senior Mix

• Sport Plus Mix 
• Omega 3 Mix 
• Racing Mix 
• Frysk Mix 
• Breeding Mix 
• Linamix® 

• Booster Mix 
• Recover Mash 

Wees er gauw bij, deze actie geldt zolang de voorraad strekt! 
Aangezien de emmers met 10 in een doos zitten, gaat deze actie in bij aankoop van 20 zakken.



VERBETERDE
SAMENSTELLING

EquiFirst Linamix®

Rijk aan lijnzaad
     en omega 3-vetzuren 

Rijk aan eiwitten
     en energie 

Graanvrij 

Rijk aan Vitamine E
     en Selenium 

IN DE KIJKER

LINAMIX®

IN DE KIJKER

HEALTHY
FIBRE MIX

Graanvrij 
Verlaagd zetmeelgehalte 
Verhoogd eiwitgehalte 
Verhoogd aandeel aminozuren 

Linamix® is geëxtrudeerd lijnzaad, 
aangevuld met erwten, gedroogde 
bietenpulp en cichoreipulp, trage suikers 
(EquiSweet), aardappelzetmeel, vitamine 
E en selenium. Linamix® is een graanvrije 
“top-feeding” wat inhoudt dat het 
bovenop het gewone rantsoen gevoerd 
wordt.   

Het is een eiwit- en vetrijk supplement 
voor paarden en heel geschikt om met 
een beperkte gift extra eiwit met veel 
lysine (het eerste limiterende aminozuur 
bij paarden) en extra vetten, die rijk zijn 
aan omega 3-vetzuren, te geven. 
Linamix® is erg geschikt voor paarden die 
flink moeten presteren en dus in goede 
conditie moeten blijven. Maar het is ook 
voor paarden die net even wat meer 
spieren moeten aanzetten, paarden die 
keuringsklaar worden gemaakt, paarden 
die aan mogen komen in gewicht of waar 
de conditie minder van is.  

Graanvrij! 
De Healthy Fibre Mix van EquiFirst is een 
smakelijke mix/muesli die bijzonder geschikt is 
voor paarden die gevoelig zijn voor suikers of een 
gevoelig verteringsstelsel hebben. Het bevat veel 
vezels, vet en eiwit (sojavlokken) in combinatie 
met weinig zetmeel en suikers. De hoeveelheid 
vitaminen en mineralen liggen op een hoog niveau 
(gelijk aan producten uit de Energy lijn). De 
Healthy Fibre Mix is samengesteld op basis van 
luzerne, zowel in brokvorm als in de vorm van 
luzernehaksel, aangevuld met een hoog aandeel 
Linamix®.    

De Healthy Fibre Mix bevat tevens cichoreipulp 
wat inuline (prebioticum) bevat. Het ondersteunt 
de darmgezondheid en een goede darmvertering.  
Door het lage suiker en zetmeel percentage dat 
aanwezig is in dit voeder is het een uitstekend 
product voor paarden met gevoelige spieren. De 
energie wordt voornamelijk uit de vetten gehaald, 
deze vetten zijn afkomstig van het lijnzaad.   



www.kasperfaunafood.nl
www.hobbyfirst.com

www.equifirst.eu

Jan Bezembinder 
Noordwest-Nederland:
 j.bezembinder@arieblok.nl - 06 52 450 244

Henk Bart de Poel 
Noordwest-Nederland:

hb.depoel@arieblok.nl - 06 22 662 388

Roy Rutjes 
Noordoost-Nederland:
r.rutjes@arieblok.nl - 06 52 450 243

Gerard Egberink 
Noordoost-Nederland:

g.egberink@arieblok.nl - 06 53 785 866

Arno van Loon 
Zuid-Nederland:
a.vanloon@arieblok.nl - 06 11 362 519

Krissie van Meel
Zuid-Nederland:

k.vanmeel@arieblok.nl - 06 11 916 317

� & �

Deze prachtige molen
bij u in de winkel?
Deze prachtige molen
bij u in de winkel?

Neem contact op met uw vertegenwoordiger
voor het plaatsen van deze molen!

Voor alle acties geldt: zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. �




