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Uitgebreid assortiment
Voor paardenvoeding worden er altijd zeer strenge eisen gesteld aan 

de kwaliteit en de correcte dosering van de nutriënten. 

EquiFirst heeft haar assortiment, bestaande uit 39 producten, nog 

beter afgestemd op de behoeften van elk paard.

Eigen R&D
EquiFirst heeft een eigen R&D (Onderzoek & Ontwikkeling) afdeling 

die nauw samenwerkt met universiteiten en gespecialiseerde 

paardenklinieken. Onze producten worden grondig en langdurig 

getest door professionals voordat ze in de markt gezet worden.

Gepassioneerd team
Jijzelf en het EquiFirst-team delen éénzelfde passie, die voor een 

groot deel ons leven bepaalt: de oneindige liefde voor paarden! 

De naam EquiFirst verklapt meteen ook onze ambitie: we willen het 

‘eerste’ aanspreekpunt zijn voor alle vragen over de voeding van je 

paard.

Kwaliteit
Al meer dan 30 jaar zijn de mensen van EquiFirst actief in de 

paardensector. De basis van ons succes wordt gevormd door het 

bieden van betrouwbare producten van hoge kwaliteit. Een gedegen 

kwaliteitssysteem in combinatie met gepassioneerd personeel 

garanderen deze hoge kwaliteitsstandaard, met respect voor FEI-

normen en de code voor de paardenrennen.

wat maakt EquiFirst zo bijzonder ?
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PRODUCTPLUSSEN IN OVERVLOED

Een extrudaat (onder hoge druk en temperatuur bereid) op basis 

van lijnzaad, bron van omega-3 vetzuren, cichorei dat inuline 

(prebioticum) bevat, trage suikers (EquiSweet). Bevat vitamine E 

(1000 mg) en organisch gebonden selenium.

Brandnetel is rijk aan mineralen (kalk, kalium, magnesium, fosfor) 

en spoorelementen en aan silicium in het bijzonder. Brandnetel 

heeft verschillende gunstige eigenschappen. Het ondersteunt een 

goede spijsvertering, de weerstand en de doorstroming en heeft 

een zuiverende werking.

De toegevoegde elektrolyten zorgen ervoor dat eventueel ontstane 

tekorten aan belangrijke mineralen zoals natrium, calcium, 

magnesium, kalium en chloride, als gevolg van hevig zweten, snel 

aangevuld worden. Dus zeker bij warm weer en intensieve training 

een aanrader.

Laag glycemische suikers in de vorm van EquiSweet. EquiSweet 

is een gezonde suikerstroop, die zorgt voor een progressieve en 

geleidelijke afgifte van energie.

Het toegevoegde probioticum is een zeer specifieke stam van 

lactobacillen. De peptiden die zij produceren hebben een selectieve 

werking op de darmflora en helpen zo de natuurlijke balans van de 

darmflora te behouden.

Een speciaal ontwikkeld complex van koper, zink en mangaan in 

een optimale verhouding waardoor gewrichten, kraakbeen, pezen 

en het skelet zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Extra hoge gehaltes aan vitaminen, mineralen en spoorelementen, 

waaronder vitamine E en organisch gebonden selenium, zorgen 

voor ondersteuning van de spieren, onderhoud van het beenwerk 

en voor meer vitaliteit, weerstand en uithouding.

Sojasvlokken bevatten eiwitten van goede kwaliteit (essentiële 

aminozuren). Aangezien ze gekookt en geplet zijn, zijn ze goed 

en veilig verteerbaar. Bovendien zijn ze afkomstig van GMO-vrije 

zaden. 

Het is heel belangrijk om het product ten minste 15 minuten te 

weken in driedubbel zoveel water alvorens het gevoerd wordt.

Het symbool op de verpakking geeft direct de 

belangrijkste eigenschap van het product weer.







Original Sport & Leisure Ener
Condition Cube Condition Mix Vital Cube Vital Mix Herbs & Fibre Mix Healthy Fibre Mix Senior Mix Fibre Mash Fibre All-in-one Opti Fibre Sport plus Cube Sport plus Mix Omega 3 M

Discipline

Onderhoud •
Recreatie • • • • • •
Basis Sport • • • •
Jumping • • • •
Jumping intensief • • • •
Dressuur • • • •
Dressuur intensief • • • •
Aangespannen • • • •
Aangespannen intensief • • • •
Endurance • • • •
Endurance intensief • • • •
Reining • • • • • •
Draf • • •
Galop • • •
Polo • • • •
Fokkerij

Drachtige merrie • • •
Lacterende merrie • • •
Veulens eerste jaar •
Jonge paarden tot 3 jaar •
Specifieke behoefte

Friespaard Sport • •
Senior

Pony Onderhoud • • • •
Pony Sport • • • •
Gevoelige paarden

Te dunne paarden • • • •
Te dikke paarden • •
Keuringsklaar maken • •
Paarden op granenransoen •

= perfect

= prima•



ADVIESTABEL

Voederadvies:
Het krachtvoeder altijd onbeperkt aanvullen met kwalitatief 

ruwvoer. Het paard moet altijd kunnen beschikken over vers water. 

Het voeder steeds koel, droog en donker bewaren.

Energy Breeding Specialties
mega 3 Mix Racing Mix Frysk Mix Balance Cube Vital Grain Breeding Cube Breeding Mix Starting Cube Growing Cube Linamix Recover Mash Gastro Cube Booster Mix Vitalbar All-in-one Vitalbar Grainfree
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20 kg 20 kg

“Original” is het basisassortiment van EquiFirst. Het 

is samengesteld uit voeders die perfect voldoen aan 

de behoeften van paarden en pony’s die normale 

arbeid verrichten. Typisch voor deze producten is dat 

ze veel vezels en alle nodige vitamines, mineralen 

en spoorelementen bevatten.

Voedingswaarden

Cube Mix

Ruw eiwit 10 % 12,5 %

Ruw vet 2,5 % 3,5 %

Ruw celstof 17 % 10 %

Ruw as 8,5 % 7 %

Zetmeel 19 % 29 %

Suiker 5 % 5,4 %

Ufc 0,75 0,81 

VRE 7 % 10,32 %

EW-pa 0,75 0,81

Vitamine A 12000 IE 10000 IE

Vitamine D3 2000 IE 1700 IE

Vitamine E 150 mg 150 mg

Biotine 320 μg 265 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,5 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer



7Original

Condition 
Mix

Condition Mix is een vlokkenmix voor paarden en pony’s die 

normale arbeid verrichten. Deze mix vormt een perfecte 

combinatie van licht verteerbare energie, eiwitten en vezels. 

Dit product bevat alle nodige vitamines, mineralen en 

spoorelementen en biedt de perfecte oplossing voor een 

evenwichtig rantsoen en een gezond paard.

Condition 
Cube

Condition Cube is een onderhoudspellet voor paarden en 

pony’s die normale arbeid verrichten. Deze pellet bevat 

veel vezels en weinig suiker en zetmeel. Het product 

heeft een laag energie- en eiwitgehalte, maar de nodige 

vitaminen, mineralen en spoorelementen. 

· Onderhoudspellet  
· Lage energiewaarde
· Hoog in vezels 

·  Onderhoudsmix met veel vezels
· Makkelijk verteerbaar
· Natuurlijk uitgebalanceerd



Sports & Leisure

Het ‘Sport & Leisure’ assortiment van EquiFirst 

bevat muesli’s, pellets en vezelrijke producten. Dit 

premiumassortiment is geschikt voor paarden en 

pony’s die normale tot zware arbeid verrichten of 

zeer specifieke voedingsbehoeften hebben. Om 

het paard een evenwichtige voeding te bieden, 

gebruiken we de beste voedingsstoffen, in perfect 

uitgebalanceerde en veilige hoeveelheden.
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Vital 
Cube

Vital Cube is een pellet zonder haver die specifiek voor 

sport- en recreatiepaarden en -pony’s is ontwikkeld. 

Deze pellet bevat alle nodige vitamines, mineralen en 

spoorelementen en biedt de perfecte oplossing voor 

paarden die normale tot zware arbeid verrichten.

Voedingswaarden

Vital Cube Vital Mix

Ruw eiwit 12 % 12,5 %

Ruw vet 4 % 4,8 %

Ruw celstof 11,5 % 10 %

Ruw as 8,2 % 7,5 %

Zetmeel 25 % 30 %

Suiker 5,5 % 5,8 %

Ufc 0,82 0,86

VRE 8 % 9,9 %

EW-pa 0,82 0,86 

Vitamine A 15000 IE 15000 IE

Vitamine D3 2500 IE 2500 IE

Vitamine E 200 mg 270 mg

Biotine 400 μg 350 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,5 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

Bevat lijnzaad:   

natuurlijke 

bron van 

Omega-3

Vital 
Mix

Vital Mix is een vlokkenmix voor sport- en 

recreatiepaarden en -pony’s. Het product is verrijkt 

met Linamix® en combineert perfect de verschillende 

energie-, eiwit- en vezelbronnen. Deze non-heating 

mix bevat alle nodige vitamines, mineralen en 

spoorelementen en is de ideale mix voor paarden en 

pony’s die normale tot zware arbeid verrichten.

· Voor perfecte vitaliteit
· Uitgebalanceerde 
   vitaminen & mineralen  

· Voor perfecte vitaliteit
· Geformuleerd met
   veel vezels



Sports & Leisure
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Herbs & 
Fibre Mix

Herbs & Fibre Mix is een gezonde en structuurrijke mix 

zonder haver die bestaat uit luzerne, ontsloten en gepofte 

granen en spelt. Deze structuurrijke mix stimuleert het 

kauwgedrag van paarden. Het is een smakelijk en licht 

verteerbaar product, dat rijk is aan Omega-3 vetzuren uit 

geextrudeerd lijnzaad. De mengeling bevat een mengsel 

van zorgvuldig geselecteerde kruidenn o.a. goudsbloem en 

brandnetel. Deze mix is laag in suiker.    

Healthy 
Fibre Mix

Healthy Fibre Mix is een mix die veel vezels, vet en 

vitamines, en extreem weinig suiker en zetmeel 

bevat. Deze mix is samengesteld zonder granen en 

is bijzonder geschikt voor paarden die gevoelig zijn 

voor suiker of met spijsverterings- en spierproblemen.  

Deze mix bestaat uit de ingrediënten als luzerne, rode 

bietenvlokken en chicoreipulp. De cichoreipulp bevat 

inuline en heeft daardoor een prebiotisch effect. 

· Voor een gezond paard
· Met spelt
· Zonder haver
· Laag in suiker

· Voor gevoelige 
   paarden
· Geformuleerd 
   zonder granen
· Extra ondersteuning 
   voor maag, darm 
   en spieren

Voedingswaarden

Herbs & 

Fibre Mix

Healthy 

Fibre Mix

Ruw eiwit 12 % 13,7 %

Ruw vet 3 % 10,8 %

Ruw celstof 7,5 % 19,5 %

Ruw as 6 % 10,3 %

Zetmeel 36,5 % 7 %

Suiker 4,5 % 4 %

Ufc  0,88  0,75

VRE 9,5 % 10 %

EW-pa 0,88  0,75

Vitamine A 13500 IE 15000 IE

Vitamine D3 2250 IE 3000 IE

Vitamine E 250 mg 460 mg

Biotine 360 μg 360 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,5 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer



18 kg20 kg

Opti Fibre
Opti Fibre is een compleet voer voor sport- en 

recreatiepaarden. Het product is verrijkt met Linamix® 

en vormt een perfecte combinatie van kwaliteitsvol 

ruwvoer en een excellent krachtvoer. Deze vezelrijke 

mengeling voldoet uitstekend aan de behoeften aan 

energie, vezels, vet en eiwitten en zorgt bij (sport) 

paarden of pony’s voor een optimale en veilige 

vertering.

Fibre 
All-in-one

Fibre All-in-one is een compleet voer voor paarden en 

pony’s die normale arbeid verrichten. Het is een perfecte 

mix tussen ruw- en krachtvoer. Deze mengeling voldoet 

uitstekend aan de behoefte aan vezels, eiwitten en energie 

en zorgt voor een optimale en veilige vertering.

· Complete voeding
· Vezels en mix
· Uitgebalanceerde vitaminen 
   & mineralen

· Complete voeding
· Vezels en mix
· Met Linamix®
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20 kg20 kg

Voedingswaarden

Fibre 

All-in-one

Opti Fibre Fibre

Mash

Senior 

Mix

Ruw eiwit 12 % 11,8 % 12,1 % 13,5 %

Ruw vet 3 % 4 % 7,9 % 5,5 %

Ruw celstof 27 % 19,5 % 19,7 % 10 %

Ruw as 8 % 8 % 8,5 % 9 %

Zetmeel 13 % 13 % 8 % 27 %

Suiker 4 % 2,5 % 8 % 6,3 %

Ufc  0,65  0,67 0,70 0,86 

VRE 9,5 % 9 %  8 % 10,6 %

EW-pa  0,65  0,67  0,70 0,86

Vitamine A 8600 IE 9000 IE 5000 IE 18000 IE

Vitamine D3 1400 IE 1500 IE 1000 IE 3300 IE

Vitamine E 130 mg 200 mg 155 mg 350 mg

Biotine 205 μg 212 μg 100 μg 460 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

2 > 2,5 kg

Volledig rantsoen

0,7 > 1,5 kg 0,5 > 1 kg

Kan ook droog of bevochtigd worden gebruikt als 

aanvulling op het dagelijks rantsoen

Onbeperkt aanvullen met 

ruwvoer

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, kwaliteit ruwvoer

Brandnetels:

ondersteunt spijsvertering,   

weerstand en 

zuiverende werking

Belangrijk!

Ten minste

15 minuten 

laten weken 

in water

Fibre 
Mash

Senior Mash krijgt een nieuwe naam Fibre Mash!

Fibre Mash is een vezelrijke slobber die speciaal ontwikkeld 

is voor oudere paarden  en pony’s met gebitsproblemen. 

Deze slobber bevat ingrediënten zoals timotheegras, 

gedroogde cichoreipulp (van nature rijk aan inuline), 

erwtenvlokken, sojavlokken, luzerne en stukjes wortel. 

Deze mash wordt gekenmerkt door een hoog vezelgehalte 

en een samenstelling met kwalitatieve voedingsstoffen om 

de spiermassa te optimaliseren. Dit voeder moet worden 

geweekt (15 min.)!

Senior 
Mix

Senior Mix is een vlokkenmix die specifiek is 

ontwikkeld voor oudere paarden en pony’s. Dit 

kwaliteitsvoer bevat Linamix®, sojavlokken en 

brandnetels. Het is bedoeld om het paard in 

een goede algemene conditie en in uitstekende 

gezondheid te houden. Soja is van nature rijk aan 

essentiële aminozuren en door de gevlokte vorm is 

een veilige vertering gegarandeerd

· Makkelijk verteerbaar
· Hoog in vezels

· Voor oudere paarden
· Met soyavlokken
· Met Linamix®



Energy

Het assortiment “Energy” van EquiFirst bevat 

zowel gevlokte mixen als pellets voor paarden 

die intensieve arbeid verrichten. Dit assortiment 

is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de 

behoeften van elk paard, en dit in alle disciplines op 

hoog niveau. We gebruiken de beste ingrediënten 

en we garanderen de voedselveiligheid, de 

naleving van de FEI-normen en de code van de 

paardenrennen. 
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Sport plus 
Cube

Sport plus Cube is een pellet die speciaal ontwikkeld is 

voor prestatiegerichte paarden. Deze energierijke pellet 

met omega -3 & 6 vetzuren bevat extra Vitamine E, 

organisch gebonden selenium en magnesium voor de 

verzorging van de spieren. De toegevoegde elektrolyten 

zorgen ervoor dat eventueel ontstane tekorten aan 

belangrijke mineralen snel aangevuld worden. De 

toegevoegde gist ondersteunt het verteringsproces. 

Sport plus 
Mix

Sport plus Mix is een vlokkenmix met haver. Het product 

is specifiek ontwikkeld voor ren- en wedstrijdpaarden. 

Het is verrijkt met Linamix® en sojavlokken en 

combineert perfect de verschillende energiebronnen. 

Dat maakt het mogelijk het paard te ondersteunen 

zonder de bloedsuikerspiegel teveel te verhogen. Deze 

versterkende mix bevat alle nodige vitamines, mineralen 

en spoorelementen en is geschikt voor paarden die 

intensieve arbeid verrichten.

Laag glycemische 

suikers in de vorm 

van EquiSweet.

Aanvulling van 

tekorten bij grote 

inspanningen

Voedingswaarden

Sport plus

Cube

Sport plus 

Mix

Ruw eiwit 12 % 12,8 %

Ruw vet 4,5 % 6,2 %

Ruw celstof 7 % 10 %

Ruw as 7,4 % 7 %

Zetmeel 34 % 28 %

Suiker 6 % 5 %

Ufc 0,90 0,87 

VRE 9 % 10,8 %

EW-pa 0,90  0,87

Vitamine A 20000 IE 16000 IE

Vitamine D3 3000 IE 2200 IE

Vitamine E 400 mg 335 mg

Biotine 480 μg 400 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,7 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Voor topprestaties 
· Bevat gist

· Voor topprestaties
· Met Linamix®
· Met haver
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Omega 3 
Mix

Omega 3 Mix is een vlokkenmix zonder haver. 

Het product is specifiek ontwikkeld voor ren- en 

prestatiegerichte wedstrijdpaarden die langdurige 

inspanningen moeten leveren. Deze mix heeft een zeer 

hoog Linamix®-gehalte en stimuleert de energieaanvoer 

via vetzuren van het type omega-3 en trage suikers. 

Deze ‘non-heating’ mix bevat alle nodige vitamines, 

mineralen en spoorelementen en is geschikt voor 

paarden die moeten presteren in de duursport.

Racing 
Mix

Racing Mix is een zeer smakelijke vlokkenmix van 

uiterst licht verteerbare graanvlokken en zwarte haver. 

Deze mix is speciaal ontwikkeld voor renpaarden 

maar is ook uitermate geschikte voor paarden die 

extra power nodig hebben. De korrel, extra klein 

en smakelijk, is rijk aan hoogkwalitatieve eiwitten, 

vitamines, mineralen en spoorelementen en is verrijkt 

met een bijzonder krachtig pre- en probioticum.

Helpt de natuurlijke 

balans van 

de darmflora 

te behouden

Voedingswaarden

Omega 3

Mix

Racing 

Mix

Ruw eiwit 12,5 % 13 %

Ruw vet 6,5 % 4 %

Ruw celstof 10 % 12 %

Ruw as 7,5 % 7 %

Zetmeel 29 % 29 %

Suiker 6,6 % 5,2 %

Ufc 0,91 0,81 

VRE 9,6 % 9,8 %

EW-pa  0,91  0,81

Vitamine A 18000 IE 18000 IE

Vitamine D3 2900 IE 3000 IE

Vitamine E 400 mg 400 mg

Biotine 450 μg 500 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,5 > 1 kg 0,7 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Voor duurprestaties
· Zonder haver

· Voor explosieve 
   prestaties
· Bijzonder smaakvol
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Vital 
Grain

Vital Grain is een mix van volle granen 

(blanke en zwarte gepunte haver, gerst, 

tarwe en gebroken mais) en een pellet 

die verrijkt is met vitaminen, mineralen 

en spoorelementen voor explosieve 

prestaties. De aanwezige Vitamine E en 

de organische gebonden Selenium zorgen 

voor een sneller herstel van de spieren na 

een grote inspanning. De toegevoegde gist 

ondersteunt het verteringsapparaat. 

Voor meer 

vitaliteit, weerstand

en uithouding

· Voor explosieve prestaties
· Met volle granen
· Met gist 
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Frysk 
Mix

Frysk Mix is een vlokkenmix die speciaal is ontwikkeld voor 

Friese en barokke paarden. Dit product is geschikt voor 

paarden die uithoudingsvermogen moeten hebben, zoals 

voor dressuur- en menproeven. Het is verrijkt met Linamix® 

en sojavlokken en verschaft eersteklas voedingsstoffen zoals 

omega-3 en een bijzonder compleet aanbod van aminozuren. 

Naast vitamines, mineralen en spoorelementen zijn er extra 

koper en zink toegevoegd. Het pectinesupplement zorgt voor 

een goede darmpassage en het lage gehalte aan koolhydraten 

garandeert een veilige vertering.

Balance 
Cube

Balance Cube is een pellet die speciaal ontwikkeld is 

om een rantsoen van granen uit te balanceren of om 

extra vitaminen te voorzien bij het gewone rantsoen. 

Deze smakelijke pellet is bijzonder rijk aan vitamines, 

mineralen en spoorelementen. 

* Meng Balance Cube in een verhouding van 30% à 

50% met granen. Van de verkregen mix mag 0.7 à 1 kg 

per 100 kg levend gewicht per dag gegeven worden. 

Voedingswaarden

Vital 

Grain

Frysk

Mix

Balance

Cube

Ruw eiwit 10 % 13,5 % 18 %

Ruw vet 4 % 5,5 % 4.0 %

Ruw celstof 6,5 % 11,5 % 16 %

Ruw as 6 % 8 % 12,5 %

Zetmeel 43 % 22,5 % 11.5 %

Suiker 2,5 % 6 % 5.5 %

Ufc 0,93 0,85 0,75

VRE 8 % 9 % 140 g

EW-pa 0,93 0,85 0,75

Vitamine A 20000 IE 15000 IE 40000 IE

Vitamine D3 3000 IE 2500 IE 6660 IE

Vitamine E 400 mg 340 mg 900 mg

Biotine 480 μg 400 μg 1060 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,7 > 1 kg 200 > 500 g 0,7 > 1 kg*

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Voor barokke paarden
· Met soyavlokken

· Geconcentreerde 
   pellet
· Hoog in elektrolyten



Breeding

Het “Breeding” assortiment van EquiFirst bevat 

zowel pellets als een gevlokte mix. Dit assortiment 

is speciaal ontwikkeld voor veulens, opgroeiende 

paarden en drachtige en lacterende merries. 

De voedingsstoffen, vitamines, mineralen en 

spoorelementen die we gebruiken zijn van 

uitstekende kwaliteit. Dit verzekert een optimale 

groei van jonge paarden en biedt merries alles wat 

ze nodig hebben op gebied van voeding.
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Breeding 
Mix

Breeding Mix is een opfokvlokkenmix. Het product 

is bedoeld voor drachtige en lacterende merries, 

veulens en jonge paarden tot 3 jaar. De kwaliteit van 

de gebruikte eiwitten en vetzuren maakt een optimale 

ontwikkeling en groei mogelijk. Deze mix bevat alle 

nodige vitamines, mineralen en spoorelementen en 

is de ideale oplossing voor drachtige en lacterende 

merries en opgroeiende veulens.

Breeding 
Cube

Breeding Cube is een pellet speciaal ontwikkeld voor 

dragende en zogende merries. Deze pellet bevat het 

OS-complex, een speciaal ontwikkeld complex van 

koper, zink en mangaan in een optimale verhouding 

waardoor gewrichten, kraakbeen, pezen en het skelet 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor een optimaal 

effect van het OS-complex moeten merries de laatste  

3 maanden van de dracht en tijdens de lactatie 

worden gevoerd met EquiFirst Breeding Cube.

Voedingswaarden

Breeding

Cube

Breeding 

Mix

Ruw eiwit 15 % 15,5 %

Ruw vet 3,8 % 6,8 %

Ruw celstof 6 % 10 %

Ruw as 9 % 8 %

Zetmeel 30 % 25 %

Suiker 6,5 % 6,5 %

Ufc 0,88 0,85

VRE 11,8 % 12,1 %

EW-pa 0,88 0,85

Vitamine A 25000 IE 18000 IE

Vitamine D3 2875 IE 3000 IE

Vitamine E 400 mg 340 mg

Biotine 460 μg 465 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,7 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Voor drachtige en 
   lacterende merries
· Hoogwaardige eiwitten

· Voor merries, veulens en  
   jonge paarden
· Met Linamix®
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Growing 
Cube

Growing Cube is een pellet speciaal ontwikkeld voor 

jonge paarden van 1 tot 3 jaar. Deze pellet zorgt voor 

een optimale uitharding van het skelet en ondersteunt 

de verzorging van pezen en gewrichten, de basis voor 

beenwerk op latere leeftijd. Door toevoeging van het 

OS-complex wordt de kans op OCD en OC verminderd.  

Dit mineralencomplex bevat koper, zink en mangaan 

in een optimale verhouding waardoor gewrichten, 

kraakbeen, pezen en het skelet zich ongestoord 

kunnen ontwikkelen.  

Starting 
Cube

Starting Cube is een pellet speciaal voor veulens tot 

een leeftijd van 1 jaar oud. Deze pellet is afgestemd 

op een voorspoedige groei van het veulen. De pellet is 

samengesteld uit grondstoffen met een hoge biologische 

waarde, waaronder melkproducten. Door toevoeging van 

het OS-complex wordt de kans op OCD en OC verminderd. 

Dit mineralencomplex bevat koper, zink en mangaan 

in een optimale verhouding waardoor gewrichten, 

kraakbeen, pezen en het skelet zich ongestoord kunnen 

ontwikkelen.  

Voedingswaarden

Starting

Cube

Growing 

Cube

Ruw eiwit 16,5 % 15 %

Ruw vet 3,8 % 3,8 %

Ruw celstof 7 % 7,5 %

Ruw as 9 % 9 %

Zetmeel 25 % 27 %

Suiker 7,5 % 6,5 %

Ufc 0,84 0,83 

VRE 13 % 12 %

EW-pa 0,84 0,83

Vitamine A 20000 IE 20000 IE

Vitamine D3 3000 IE 3000 IE

Vitamine E 400 mg 400 mg

Biotine 480 μg 480 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

0,5 > 1 kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Van 3 weken tot aan spenen
· Hoogwaardige eiwitten 
· Voor een optimale start

· Van spenen tot 3 jaar
· Hoogwaardige eiwitten 
· Voor een optimale start



Specialties

“Specialties” EquiFirst is een assortiment 

voedingsspecialiteiten dat is samengesteld uit 

vlokken, pellets, extrudaten en vezels. Ze worden 

gebruikt als “Topfeeding” of ter vervanging van een 

maaltijd. Deze specialiteiten zijn nog specifieker 

afgestemd op de behoeften van elk paard/elke 

pony.
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Linamix® 

Linamix® is een geëxtrudeerd (onder druk bereid) 

supplement met lijnzaad, cichorei, trage suikers en 

granen. Het product is geschikt als aanvulling op het 

voeder. Deze “Top-Feeding” biedt een bijzonder hoge 

kwaliteit van vetten via lijnzaad, en inuline (prebioticum) 

via cichorei. Dit product helpt de algemene toestand 

van het paard te verbeteren en bevordert ook de 

darmpassage. Het bevat bovendien twee antioxidantia 

(vitamine E en organisch gebonden selenium) waardoor 

het prima geschikt is om de toestand en de gezondheid 

van uw paard te verbeteren.

Gastro Cube

Gastro Cube is een volwaardige pellet voor paarden  

en pony’s met een gevoelige maag en is ter 

ondersteuning van een gezonde spijsvertering.  

Deze pellet heeft een hoog vezelgehalte in combinatie 

met een laag gehalte aan zetmeel en suiker. Het 

eiwitgehalte is belangrijk voor de ondersteuning en 

opbouw van de spieren. De vitaminering is afgestemd 

op de behoefte van een sportpaard. De Gastro Cube is 

rijk aan luzerne en haverschillen. Hierdoor bevat het 

product veel vezels wat de speekselvorming bevordert 

en daarmee de negatieve effecten van een mogelijk 

teveel aan maagzuur kan verminderen. Dit geldt ook 

voor de toegevoegde natrium- bicarbonaat en kalkwier. 

Natriumbicarbonaat buffert maagzuur snel na aankomst 

in de maag terwijl de kalkwier door zijn poreuze 

structuur langzaam oplost en maagzuur langdurig 

buffert. 

Bevat lijnzaad:   

     natuurlijke 

     bron van 

     Omega-3

Voedingswaarden

Linamix Gastro Cube

Ruw eiwit 14 % 12,5 %

Ruw vet 20 % 3,9 %

Ruw celstof 6 % 21,1 %

Ruw as 5 % 8,9 %

Zetmeel 17 %  7 %

Suiker 12 % 6 %

Ufc 1,13 0,75

VRE 10,7 90

EW-pa  1,13 0,75

Vitamine A - IE 12000 IE

Vitamine D3 - IE 2000 IE

Vitamine E 1000 mg 300 mg

Biotine - μg 320 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

100 

> 200 g

0,5 

> 1kg

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, kwaliteit 

ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Om de conditie te verhogen
· Rijk aan antioxidanten
· Met EquiSweet 

· Hoog aandeel vezel  
· Laag in zetmeel  
· Bevat gist 

20 kg
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Booster 
Mix

Booster Mix is een mengeling van Linamix® , 

sojavlokken en brandnetelkorrels. Deze “Top-Feeding” 

is een uitgekiend voedingssupplement dat het paard 

in staat stelt om snel te herstellen en zijn spieren 

te ontwikkelen. Het wordt gegeven samen met het 

voeder of idealiter vlak na (30 min) de arbeid. Dit non-

heating voer is de natuurlijke oplossing voor een goede 

spierontwikkeling van het sportpaard.
Voedingswaarden

Booster 

Mix

Recover

Mash

Ruw eiwit 21,5 % 12,1 %

Ruw vet 17 % 5,4 %

Ruw celstof 7,5 % 9,9 %

Ruw as 6,5 % 8,8 %

Zetmeel 10 % 26,6 %

Suiker 8,7 % 6 %

Ufc 1,11  0,80

VRE 18 % 9 %

EW-pa 1,11 0,80

Vitamine A - IE 12500 IE

Vitamine D3 - IE 1500 IE

Vitamine E 500 mg 445 mg

Biotine - μg 510 μg

Gebruiksaanwijzing

Per 100 kg 

levend gewicht

150 

> 200 g

300 

> 500 g

Afhankelijk van: ras, intensiteit inspanning, 

kwaliteit ruwvoer

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

Recover 
Mash

Recover Mash is een slobber zonder haver dat een 

hoog gehalte aan vitamines en mineralen heeft. Deze 

slobber is zeer licht verteerbaar dankzij de gevlokte 

granen, gedroogde wortels, gedroogde knoflook, 

erwtenvlokken en zemelen. Bijzonder geschikt voor 

paarden die een zware inspanning hebben geleverd, 

tijdens kortstondige stressmomenten (transport) en 

voor de ondersteuning van  

het herstel na zeer zware inspanningen.

Recover Mash moet volledig worden  

bevochtigd met bij voorkeur warm water.

· Voor de opbouw van de spieren
· Voor snel herstel na inspanning
· Met Linamix® en soyavlokken

· Voor snel herstel 
   na inspanning 
· Een warme traktatie
· Zonder haver
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Vitalbar 
All-in-one

Vitalbar All-in-one is smaakvolle koek rijk aan 

vitaminen, mineralen en spoorelementen, maar 

met slechts een beperkte hoeveelheid eiwit 

en energie. Deze koek bevat een mengsel van 

zorgvuldig geselecteerde kruiden. Ideaal als 

aanvulling op een gras- of ruwvoederrantsoen. 

Vitalbar
Grainfree

 
Vitalbar Grainfree is smaakvolle, graanvrije 
koek rijk aan vitaminen, mineralen en 
spoorelementen, maar met slechts een 
beperkte hoeveelheid eiwit en energie.  
Deze koek bevat een mengsel van zorgvuldig 
geselecteerde kruidenn. Ideaal als aanvulling 
op een gras- of ruwvoederrantsoen. 
 

Mineral 
Block

 
Vitaminen- en mineralenmengsel met 
knoflook voor paarden in een likemmer, ideaal 
voor weide aanvulling of wintervoeding.
De EquiFirst Mineral Block bevat meerdere 
vitaminen en mineralen en is gemiddeld 
voldoende voor 8 paarden gedurende 1 
maand. Paarden zullen zelf naar behoefte 
gebruik maken van de Mineral Block, zodat 
ze alle dagelijkse benodigde voedingsstoffen 
binnenkrijgen. Voedingswaarden

Grainfree All-in-one

Ruw eiwit 12,2 % 9,2 %

Ruw vet 3 % 3 %

Ruw celstof 19 % 11 %

Ruw as 19,5 % 14,5 %

Zetmeel 4 % 24,5 %

Suiker 7,5 % 6 %

Ufc 0,60 0,75

VRE 7,5 % 7,4 %

EW-pa 0,60 0,75

Vitamine A 100000 IE 100000 IE

Vitamine D3 16667 IE 16667 IE

Vitamine E 1333 mg 1333 mg

Biotine 2670 μg 2670 μg

Voedingswaarden

Mineral Block

Vocht 7 %

Calcium 12 %

Fosfor 3 %

Natrium 6 %

Magnesium 4 %

Vitamine A 750000 IE/kg

Vitamine D3 150000 IE/kg

Vitamine E 1200 mg/kg

Jodium 250 mg

Kobalt 50 mg/kg

Koper 1750 mg/kg

Koper (chelaat van 

aminozuren gehydrateerd)

30 mg/kg

Mangaan 4000 mg/kg

Mangaan (chelaat van 

aminozuren gehydrateerd)

60 mg/kg

Zink 6250 mg/kg

Zink (chelaat van aminozu-

ren gehydrateerd)

90 mg/kg

Selenium 50 mg/kg

Gebruiksaanwijzing

Paarden tussen 200-300 kg 0,5 reep/dag

Paarden tussen 300-600 kg 1 reep/dag

Onbeperkt aanvullen met ruwvoer

· Voor alle soorten paarden
· Geformuleerd zonder granen

· Voor alle soorten 
   paarden
· Zeer smakelijk
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Special Care

4 kg 4 kg 3 kg

“SpecialCare” EquiFirst is een assortiment 

voedings-supplementen dat speciaal is ontwikkeld

ter ondersteuning van de spijsvertering, 

hoeven, gewrichten, spieren, stress of 

tekorten aan vitamines, mineralen en 

spoorelementen.

· Ondersteunt 
   het maagdarmkanaal
· Prebiotica & probiotica

· Totale hoefverzorging
· Biotin, zink, koper 
  & mangaan

· Voor soepele gewrichten
· MSM, glucosamine, 
   chondroïtine & collageen
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Digestive Support

SpecialCare Digestive Support is een voedings-supplement  

dat de spijsvertering bevordert. Ontwikkeld om de 

verteringsfunctie te reguleren en de darmflora te 

optimaliseren.

Hoof Support

Special Care Hoof Support is een voedingssupplement ter 

ondersteuning van de hoefontwikkeling. Het product bevat 

onder andere biotine, methionine en spoorelementen 

zoals koper, zink en mangaan. Deze componenten 

stimuleren een optimale groei en een goede elasticiteit 

van de hoef en verkleinen zo de kans op broze en 

brokkelige hoeven. 

Joint Support

Special Care Joint Support is een voedingssupplement 

in poedervorm, dat vier ingrediënten combineert: 

MSM, glucosamine, chondroïtine en collageen. Deze 

verschillende bronnen, technisch perfect gedoseerd, 

verzorgen en beschermen de botten en gewrichten. 

Dit product wordt warm aanbevolen voor paarden van 

alle leeftijden die intens werk verrichten of worden 

blootgesteld aan herhaalde druk en schokken. Het 

wordt ook aanbevolen voor paarden die locomotorische 

problemen hebben.

Vitamin Support

SpecialCare Vitamin Support bevat een hoge dosis aan  

vitaminen, mineralen en spoorelementen die als aanvulling 

op het (granen)rantsoen gegeven kan worden.  

Het ondersteunt het afweersysteem en de vitaliteit. 

Vitamin Support bevat het OS-complex voor een 

ongestoorde botgroei, optimale uitharding van het skelet 

en ondersteuning van pezen en banden voor een gezond 

bewegingsmechanisme. Dit supplement is ook bedoeld om 

een bewezen tekort aan te vullen of het paard te helpen 

recupereren na zware inspanningen.

Muscle Support

Special Care Muscle Support is een voedingssupplement 

voor paarden die volop in training staan.

In dit product gebruiken we 3 verschillende bronnen 

van antioxidanten: vitamine E, organisch selenium en 

polyfenolen.

Dankzij de synergie van deze 3 ingrediënten, die technisch 

perfect gedoseerd zijn, kunnen we de oxidatieve stress 

aanzienlijk terugdringen. 

Nerv Support

Special Care Nerv Support is een voedingssupplement 

die geschikt is voor nerveuze of stressgevoelige paarden. 

Dit supplement bevat magnesium en L-tryptofaan. 

Magnesium is een belangrijk mineraal voor het spier-  

en zenuwstelsel, de botten, de water- en energie-

huishouding en de stofwisseling. Dit supplement 

vermindert nervositeit en stress waardoor er meer  

rust en controle is.

· Vermindert nervositeit 
   en stress
· Magnesium 
· L-tryptophaan

· Verlaagt oxydatieve stress
· Vitamine E, selenium 
   & polyphenolen

· Complete vitaminen 
   en mineralen pellet
· Met OS complex



1,5 kg1 kg

Herbal Grainfree
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Horse treats

1,5 kg 1,5 kg1,5 kg

Apple Vanilla Licorice

De Horse treats zijn gezonde paardensnoepjes, verkrijgbaar in 4 smaken. Ze worden door de heerlijke 

smaak en geur goed geaccepteerd en zijn dan ook prima geschikt als beloning. 

Onze herbal smaak is nu ook graanvrij.



Dreams come true

w w w.equifirst.eu

01
-2

02
1

uw verdeler

V.
U.

 D
um

ou
lin

 S
A 

- 
Ru

e 
Bo

ur
ie

 1
8 

- 
B-

53
00

 S
ei

lle
s

EquiFirst België
Eugeen Meeusstraat 6
B-2170 Antwerpen
info@equifirst.eu

EquiFirst Nederland
Postbus 30
3440 AA Woerden

info@equifirst.nl


