
Voor spierbevangenheid. Spierbevangenheid kan ontstaan door overmatige training, 
tekorten in het voer, overmatige spierspanning of een stofwisselingsstoornis. Nutritioneel 
herstel is te bereiken met een vetrijk rantsoen met veel vezels en weinig zetmeel en 
suikers, mits het paard ook een goed opgebouwde training krijgt.

Uitzonderlijk voer. Bonpard Muscle is een uniek smakelijk vetrijk dieetvoer, arm aan 
zetmeel en suikers en aangevuld met extra vitamine E. Het hoge vetpercentage komt van 
plantaardige oliën, zoals sojaolie en lijnzaadolie, en zonnebloempitten. Deze meervoudig 
onverzadigde vetten stimuleren ook het immuunsysteem (o.a. omega-3 en 6 vetzuren) en 
zorgen voor een glimmend haarkleed. Bonpard Muscle is rijk aan zorgvuldig geselecteerde 
vezels, die o.a. een gezonde blinde en dikke darmfermentatie ondersteunen. Het bevat 
een beperkte hoeveelheid hoogwaardig eiwit met een goede aminozuursamenstelling. 
Bonpard Muscle is uitstekend geschikt voor sportpaarden of paarden met (te) veel 
temperament: het levert gezonde energie zonder het temperament te verhogen.

Veilig door vet. Voeding bevat energie in de vorm van vezels, zetmeel en suikers, en 
vetten. Paarden verteren vetten doorgaans bijzonder goed en vetten leveren zo 2-3 keer 
meer energie dan zetmeel en suikers. Bonpard Muscle is door de unieke eigenschappen 
uitermate geschikt voor het nutritioneel herstel van magere paarden. 

Paarden met herhaaldelijke klachten van spierbevangenheid hebben een rantsoen nodig 
waarvan het vetgehalte maar liefst 20% van alle energie levert. Om dit te bereiken moet u 
nog een kleine hoeveelheid plantaardige olie toevoegen aan Bonpard Muscle. Voor overige 
patiënten bevat het voldoende olie. 

Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. 
De aanbevolen gebruiksduur is aanvankelijk ten hoogste 6 maanden. Aangeraden wordt 
om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.  
Alle Bonpard dieetvoeders zijn geschikt voor levenslang gebruik.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

www.bonpard.com
Aanvullend dieetvoeder voor paarden ten behoeve van nutritioneel herstel.

Aanvullend dieetvoeder voor paarden ten behoeve van nutritioneel herstel.

Bonpard Muscle is geschikt voor paarden die herhaaldelijk klachten hebben 
van spierbevangenheid en bij vermagering. Het is ook een uitstekend voer voor 
sportpaarden of paarden met (te) veel temperament: het levert gezonde energie 
zonder het temperament te verhogen.

Kenmerken:
K zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
K omega- 3 en 6 vetzuren
K hoog gehalte vitamine E en selenium
K beperkte hoeveelheid hoogwaardig eiwit
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Zó voer je Muscle
Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en 
geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren.  
De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Gewicht1: 

Begeleidend dierenarts: 

Volgende afspraak: 
1 Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel 

het uitgangspunt voor het voerschema.

Rantsoen (datum:  ) 

Bonpard

Muscle

Hooi (1) Plantaardige

olie

Kuilvoer (2) Weidegang (3)

Uw paard/pony:  kg  kg  ml  kg  uur

 Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Muscle (Bonpard en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw 
dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

Rekenwijzer rantsoensamenstelling:  
Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en reken de dagelijkse voergift uit. Zie de omrekenings-
tabel, als u in plaats van hooi kuilvoer of gras voert.

Per 100 kg lichaamsgewicht Uw paard/pony:
Gewicht
Paard

Werkniveau2 Bonpard
Muscle

Grofstengelig 
hooi

Plantaardige
olie

Bonpard
Muscle

Hooi

< 250 kg rust 400 g 1,30 kg 25 ml
licht 450 g 1,50 kg 25 ml
matig 500 g 1,80 kg 36 ml
zwaar 600 g 2,00 kg 45 ml

250-450 kg rust 350 g 1,10 kg 20 ml
licht 450 g 1,30 kg 23 ml
matig 500 g 1,40 kg 26 ml
zwaar 600 g 1,50 kg 30 ml
zeer zwaar 750 g 1,90 kg 45 ml

> 450 kg rust 300 g 0,95 kg 20 ml
licht 400 g 1,25 kg 28 ml
matig 500 g 1,30 kg 25 ml
zwaar 600 g 1,30 kg 27 ml
zeer zwaar 750 g 1,80 kg 40 ml

2 Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!

Disclaimer: Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.

Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:
Drogestofgehalte 

kuilvoer:

60%  
behoorlijk natte paardenkuilvoer

70%  
paardenkuilvoer

75%  
droge paardenkuilvoer

1 kg hooi wordt: 1,4 kg kuilvoer 1,2 kg kuilvoer 1,1 kg kuilvoer

Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):
50% van het hooi kan vervangen worden door gras, bij de indicatie maagzweren mag weidegang 
100% het hooi vervangen.

1 uur 2 uur 3 uur

Paard op rust of grote pony die werkt 25% 50% 70%

Paard dat werkt 20% 35% 50%

Grote pony op rust of kleine pony die werkt 30% 60% 90%

Kleine pony op rust 40% 80%   –

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Muscle:
De meeste voeders bevatten veel suiker waardoor de meeste paarden gewend zijn aan zoet voer. 
Bonpard Muscle is niet zoet. Als ze eraan gewend zijn eten de meeste paarden het graag. Omdat het 
paard omschakelt van suiker/zetmeel- naar vetvertering moet de voerverandering geleidelijk gebeuren.

Huidig

rantsoen

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5  

(Nieuw rantsoen)

Huidig 
krachtvoer

100 % = 75% = 50%= 25%= 0 kg 0 kg

Huidig
ruwvoer

100% = 75% = 50%= 25%= 0 kg 0 kg

Bonpard 
Muscle

0 kg 25% = 50%= 75%= 100%= 100%=

Grofstengelig
hooi

0 kg 25% = 50%= 75%= 100%= 100%=

Plantaardige
olie

0 ml 0 ml 0 ml 0 ml 50%= 100%= 

Extra informatie:
K Geef uw paard een zoutblok in zijn stal. 
K Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
K  Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang.  

Alle Bonpard voeders zijn volledig geschikt voor levenslang gebruik. 
K  Weeg Bonpard in een voerschep op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschep de 

hoeveelheid van één portie.
K  Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personen-

weegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe 
partij hooi, nieuwe voerder.

K  Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. Houdbaarheid: zie verpakking. 
Bewaarcondities: koel en droog.


