
Aanvullend voeder voor paarden dat past in een gezond vermageringsdieet.

Bonpard Non-obesitas is geschikt voor het gezond laten vermageren van paar-
den met een te hoge body condition score. Het bevat alle voedingsstoffen die het 
paard nodig heeft en levert toch 25 tot 35% minder energie. 

Kenmerken:
K zeer laag zetmeel- en suikergehalte 
K hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en spoorelementen
K  hoogwaardige eiwitten voor behoud spiermassa

Gezond vermageren. Bonpard Non-obesitas is een geconcentreerd speciaalvoeder dat 
in combinatie met vezelrijk en energie-arm ruwvoer past in een gezond vermageringsdieet. 
Het bevat een hoog aandeel eiwit van hoge kwaliteit, om verlies van spiermassa door het 
paard te voorkomen. Daarnaast heeft het hoge gehalten aan vitamines, mineralen en 
spoorelementen, in de juiste verhoudingen en specifiek afgestemd op de behoeften van 
een vermagerend paard. 

Vezels, kauwen en bezig zijn. Voor paarden met een te hoge body condition score is 
beperking van de hoeveelheid voer noodzakelijk. Soms moet de hoeveelheid hooi zo klein 
worden dat het paard te weinig vezels krijgt. Hierdoor ontstaat gevaar op gezondheids-
problemen doordat het dier te weinig kauwt en op gedragsproblemen doordat het zich 
verveelt. Stro bevat veel vezels en weinig energie, en kan in deze situatie dienst doen als 
extra vezelbron in het rantsoen. 

Training en beweging! De spieren van een paard verbruiken tijdens werk en training 
extra energie én getrainde paarden verbruiken ook de rest van de dag meer energie. 
Kortom, door te trainen versnel je het vermageren dubbelop. Zonder training kan een 
paard zeer zuinig met zijn energie omgaan en kost het veel meer tijd om het streefgewicht 
te bereiken.

Deskundige begeleiding: Bonpard Non-obesitas programma. Een paard gezond laten 
vermageren en vervolgens op het gewenste gewicht en body condition score houden, is 
een langdurig proces. Met deskundig advies en begeleiding is de kans op blijvend succes 
het allergrootst. De dierenarts kan de body condition score van het paard vaststellen, het 
streefgewicht bepalen, ruwvoer bespreken, een bewegingsprogramma maken en het 
voerschema (dieet) vaststellen. Controle van het paard na 4 tot 6 weken geeft aan of het 
juiste pad is uitgestippeld en kan gebruikt worden om praktische zaken te verbeteren.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

www.bonpard.com

Aanvullend voeder voor paarden dat past in een gezond vermageringsdieet.



Zó voer je Non-obesitas
Dieetvoeding is maatwerk. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid advies.
Waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreek-
punt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: Huidig gewicht: 

Begeleidend dierenarts: Body Condition Score: 

Volgende afspraak: Streefgewicht: 

Rantsoen (datum:  ) 

Bonpard Non-obesitas Hooi Stro

Uw paard/pony:  kg  kg  kg

Rekenwijzer rantsoensamenstelling Bonpard Non-obesitas: 
U gebruikt het streefgewicht om het rantsoen uit te rekenen.

Paarden die ±1 uur training per dag krijgen
Streefgewicht Per 100 kg lichaamsgewicht 

Bonpard Non-obesitas Grofstengelig hooi

100-150 kg 500 g 1,40 kg

150-300 kg 460 g 1,30 kg

300-450 kg 420 g 1,10 kg

450-600 kg 365 g 1,10 kg

600-800 kg 345 g 1,00 kg

Paarden die geen training krijgen (bijv. wegens lichamelijke problemen)

Streefgewicht Per 100 kg lichaamsgewicht 

Bonpard Non-obesitas Grofstengelig hooi Stro

100-200 kg 440 g 1,00 kg 100 g

200-350 kg 400 g 0,75 kg 200 g

350-500 kg 350 g 0,70 kg 200 g

500-800 kg 300 g 0,70 kg 200 g

Ruwvoer: 
Gras is té energierijk en past niet in een vermageringsprogramma. Weidegang kan weer als het paard 
op het gewenste gewicht is. Als u wat hooi in een uitloop of paddock voert, kan het paard toch buiten 
lopen. Het meeste kuilvoer past ook niet in een vermageringsdieet omdat het te rijk is en u er dus te 
weinig van mag voeren. Een Bonpard Non-obesitas vermageringsdieet bevat energiearm ruwvoer, 
zodat het paard voldoende vezels opneemt en lang genoeg kauwt. Grofstengelig hard hooi heeft de 
voorkeur. Een vergelijkbare (energie arme) kwaliteit kuilvoer kan als alternatief dienen.

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Non-obesitas:
Huidig rantsoen Week 1 Week 2 Week 3 (nieuw rantsoen)

Huidig krachtvoer  kg 60%:  kg 30%:  kg –

Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)

  kg 60%:  kg 30%:  kg –

Bonpard Non-obesitas – 30%:  kg 60%:  kg 100%:  kg

Grofstengelig fris hooi – 30%:  kg 60%:  kg 100%:  kg

Stro – 30%:  kg 60%:  kg 100%:  kg

Extra informatie:
Voeren:

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

K Weeg hooi en stro met een unster of een personenweegschaal.
K Markeer op een voerschep de juiste hoeveelheid Bonpard Non-obesitas.

Training, beweging en afleiding:

K  Training en beweging versnellen het verbruik van de vetreserves. Zij gaan bovendien verveling 
tegen en helpen zo bij de preventie van stalondeugden, zoals weven en kribbebijten.

K  Geef het paard zoveel mogelijk afleiding om verveling tegen te gaan: borstelen, wandelen, 
gezelschap (pony, geit), ...

Tijdsduur en begeleiding:

K  Laat de dierenarts elke 4 tot 6 weken het paard en het voer controleren, om vast te stellen of het 
voerschema (dieet) het juiste effect heeft. 

K  De tijd die nodig is om het streefgewicht te bereiken is meestal minimaal 3 maanden en hangt af 
van de body condition score en het lichaamsgewicht bij aanvang.

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

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


