
Aanvullend dieetvoeder ter compensatie van chronische dunne darminsufficiëntie. 
Geschikt voor oudere paarden en paarden die minder goed kunnen kauwen en 
daardoor vermageren.

Voor oudere paarden en paarden die minder goed kunnen 
kauwen. Oudere paarden hebben in hun voeding betere kwaliteit eiwit en meer 
vitaminen, mineralen en spoorelementen nodig, in de juiste verhoudingen. Bonpard Senior 
is samengesteld met hoogwaardige grondstoffen die gemakkelijk verteren en worden 
opgenomen, ook als het paard slecht kauwt. Het voeder bevat hoogwaardige eiwitten,  
o.a. om verlies van spiermassa te voorkomen en uitgebalanceerde gehaltes aan mineralen, 
spoorelementen en vitaminen. Door een verminderde orgaanfunctie en darmwerking heeft 
het oudere paard meer van deze voedingsstoffen nodig. Bonpard Senior bevat zorgvuldig 
geselecteerde grondstoffen, zoals speciale kaf van haver, luzerne en zemelen. Door hun 
specifieke eigenschappen en onderlinge combinaties, stimuleren deze vezels een actieve 
en gezonde darmwerking en een gezonde darmfermentatie. Een goede darmfermentatie 
is essentieel voor de gezondheid van elk paard. 

Bonpard Senior ondersteunt bovendien de bacterieflora met speciale pectinevezels uit 
appelpulp en levende gistcellen. Tevens bevat Bonpard Senior extra nutriënten die een goede 
weerstand bevorderen, zoals vitamine A, C en E, zink, selenium en omega-3-vetzuren. 

Met ruwvoer, desnoods zonder. U kunt Bonpard Senior droog voeren of als 
slobber. Geef daarnaast fijn, zacht hooi of gras, zolang dit mogelijk is. Zodra het paard zelfs 
hooi niet meer kan kauwen, kan Bonpard Senior ook als het enige voer gebruikt worden. 
Als Bonpard Senior zonder ruwvoer gevoerd wordt, is het van groot belang om het paard 
zo te houden dat het zich niet gaat vervelen en door gebrek aan ruwvoer stalondeugden 
ontwikkelt. 

Bonpard Senior is ook een uitstekende voeding voor paarden die tijdelijk niet goed kunnen 
kauwen, bijv. na ingrijpende gebitsbehandeling of kaaktrauma. De aanbevolen gebruiks-
duur 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 dieetvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

www.bonpard.com

Aanvullend dieetvoeder ter compensatie van chronische dunne darminsufficiëntie. 
Geschikt voor oudere paarden en paarden die minder goed kunnen kauwen 
en daardoor vermageren.

Bonpard Senior is specifiek afgestemd op de behoeftes van het oudere paard: 
de hoogwaardige ingrediënten worden goed opgenomen, ook als het paard 
minder goed kan kauwen. Bonpard Senior stimuleert een gezonde darmwerking 
en bevordert de weerstand.

Kenmerken:
K zeer goed verteerbaar
K  aangepaste gehaltes vitamine A, C en E, zink en selenium
K zorgvuldig geselecteerde vezels
K droog of als slobber te voeren
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Zó voer je Senior
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 Senior Fijn-zacht-fris hooi (1) Uren Weidegang (2)

Uw paard/pony:  kg  kg  uur

Voer minimaal 4 porties verdeeld over de dag. Geef het paard gezelschap en/of beweging en voorkom lange periodes 
zonder eten op stal (max. 6 uur).

Rekenwijzer rantsoen met hooi (basis):  
Bonpard Senior kun je zowel droog of als slobber voeren. Voor slobber: meng het met warm water en 
laat het enige tijd staan. Voer geen kuilvoer, alleen hooi of hooi en gras.

Per 100 kg lichaamsgewicht Uw paard/pony:

Gewicht paard Bonpard Senior Fijn-zacht-fris hooi Bonpard Senior Hooi

< 250 kg 600 g 1,0 kg

250-400 kg 550 g 0,9 kg

400-550 kg 550 g 0,8 kg

> 550 kg 500 g 0,8 kg

Als hooi leidt tot verterings- of kauwproblemen verminder dan geleidelijk de hoeveelheid en schakel over op het voer-

schema zonder hooi. (LG = lichaamsgewicht.)

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

Rekenwijzer rantsoen met alleen Bonpard Senior:
Gewicht Paard Senior per 100 kg LG Paard Uw paard/pony:

< 250 kg 1,4 kg

250-550 kg 1,1 kg

> 550 kg 1,0 kg

Weidegang: 
Bespreek met de dierenarts de beweiding en waar u op moet letten om bevangenheid te voor komen. 
1 uur weidegang vervangt 25% (paarden) tot 50% (pony’s) van de totale hoeveelheid hooi. Dit aandeel 
verandert bij gebits problemen. Geef minder weidegang als de body condition score toeneemt of de 
mest te dun wordt. Geef meer weidegang als het vermagert. Minimale graslengte: 5 cm.

Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Senior:
Huidig rantsoen Week 1 Week 2 Week 3 (Nieuw rantsoen)

Huidig krachtvoer  kg 60%:  kg 30%:  kg 0 kg

Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)

  kg 60%:  kg 30%:  kg 0 kg

   kg 60%:  kg 30%:  kg 0 kg

   kg 60%:  kg 30%:  kg 0 kg

Bonpard Senior 0 kg 30%:  kg 60%:  kg 100%:  

Fijn, zacht en  
fris hooi

0 kg 30%:  kg 60%:  kg 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  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.


