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Leer hoe je jouw paard op een verantwoorde manier kunt laten afvallen!

InShape Program
HET COMPLETE AFVALPROGRAMMA VOOR PAARDEN

NIEUW!
 Pavo InShape
ONDERDEEL VAN HET PAVO INSHAPE PROGRAM

Mineralen en sporen-
elementen (per kg) 
Calcium  1,2 %
Fosfor  0,35 %
Natrium  0,5 %
Kalium  1,9 %
Magnesium  0,4 %
Koper  90 mg
Zink  280 mg
Mangaan  420 mg
Selenium 1,1 mg
Jodium  3,4 mg

Organisch gebonden
sporenelementen
Organisch selenium

Vitaminegehaltes (per kg)
Vitamine A  2.800 IE
Vitamine D3 3.920 IE
Vitamine E 672 mg
Vitamine B1  45 mg
Vitamine B2  45 mg
Vitamine B6  28 mg
Vitamine C  560 mg
Pantotheenzuur 45 mg
Choline 98 mg
Foline 25 mg
Niacinamide 118 mg
D-Biotine 2.240 mcg

Productspecificaties

Samenstelling
Luzerne  40.5 %
Sojaschroot, getoast 26 %
Gras 10 %
Timothee  7.8 %
Wortelschijven 3 %
Aardappeleiwit 3 %
Erwtenvlokken 2 %
Lijnzaadolie 2 %
Stro  1.5 %
Rietmelasse 1.2 %
Natriumchloride
Calciumcarbonaat
Magnesiumoxide
Citrus pulp

Gewaarborgde gehaltes
Ruw eiwit  23,4 %
Ruw vet 4,3 %
Ruwe celstof 20,0 %
Ruwe as 9,1 %
Suiker  4,0 %
Zetmeel 3,0 %
Lysine  1,3 %
Methionine  1,1 %

Pavo InShape
Voeding is één van de drie pijlers van het Pavo InShape Program. 
Als je bezig bent om je paard te laten afvallen, is het – net als bij 
mensen – belangrijk om enerzijds vetverbranding te stimuleren 
en anderzijds spierafbraak te voorkomen. Pavo InShape is 
speciaal ontwikkeld om paarden optimaal te ondersteunen 
tijdens het afvallen! 

Toepassing
Voor paarden en pony’s die het Pavo InShape Program volgen.

Voervoorschrift
Dagelijks advies: 150 gram per 100 kilo lichaamsgewicht

Belangrijke eigenschappen
 Optimale ondersteuning tijdens het afvallen
 Ondersteunt de vetverbranding
 Bevordert spierherstel
 Volledige dagelijkse vitaminen, mineralen en sporenelementen
 Zeer laag suiker-, zetmeel- en energiegehalte
 Graanvrij

MANAGEMENT 

BEWEGING 

VOEDING

Download het 
Pavo InShape Program 

gratis op 
www.pavoinshape.net

en start direct!
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“Het optimale gewichtsverlies 
behaal je als je zowel het

management, de beweging 
én de voeding van een

paard aanpast. Vanuit deze
drie pijlers helpt het

Pavo InShape Program
je naar een fitter en

gezonder paard!”

 Pavo InShape Program
HET COMPLETE AFVALPROGRAMMA VOOR PAARDEN

Met het Pavo InShape Program:
 Breng je in kaart hoeveel je paard te dik is
 Krijg je tips om je management aan te passen
 Test je hoe fit jouw paard is
 Krijg je trainingsschema’s en -tips voor extra vetverbranding
 Bereken je hoeveel ruwvoer je paard mag tijdens het afvallen
 Leer je welke aanvullende voeding je het beste kunt geven
 Krijg je invulschema’s om de voortgang bij te houden

Nutritionist & dierenarts 
Veerle Vandendriessche

Onderzoekspartners

Pavo InShape Program
Wist je dat 55% van de recreatiepaarden overgewicht heeft met allerlei gezondheids-
risico’s tot gevolg? Het Pavo InShape Program is een compleet afvalprogramma om 
jouw paard op een gezonde en verantwoorde manier gewicht te laten verliezen. Het 
optimale resultaat bereik je als je zowel het management, de beweging én de voeding 
aanpast volgens het programma.

De experts van het Pavo InShape Program:

Inclusief tips en advies 
van verschillende experts 
en ervaringsdeskundigen 

die het programma 
hebben getest!

Het leeuwendeel van het 
Pavo InShape Program 

komt van nutritionist en 
dierenarts Veerle 

Vandendriessche. Met 
haar titel Diplomate of 
the European College 

of Veterinary and 
Comparative 

Nutrition (ECVCN) 
behoort Veerle tot de 
absolute wereldtop op 

het gebied van voeding. 
Veerle begeleidde al

meerdere afvaltrajecten
bij paarden en weet dus

als geen ander wat
hierbij komt kijken. 

Bij afvallen is beweging 
van essentieel belang. 

Hiervoor hebben we o.a. 
Carolien Munsters (PhD) 

bereid gevonden om haar 
kennis en expertise op 

dit vlak met ons te delen. 
Zij is gepromoveerd op 
het gebied van sport- 

fysiologie van het paard. 
Door wetenschappelijke 

kennis te vertalen 
naar de praktijk helpt ze 
ruiters en coaches hun 

prestaties te verbeteren.

Naast Carolien 
Munsters, geeft ook 

Irene Tosi tips en advies 
rondom beweging en

 training. Zij studeerde
diergeneeskunde aan 

de Universiteit in Milaan 
en heeft zich daarna 

toegelegd op fysiologisch 
onderzoek bij paarden 

aan de Diergeneeskundige 
Faculteit van de 

Universiteit in Luik.
Ze geeft colleges en

doet onderzoek naar de
gevolgen van inspanning

op spieren in het 
paardenlichaam.

Veerle 
Vandendriessche 

Dierenarts en nutritionist

Carolien 
Munsters 

Sportfysioloog

Irene 
Tosi 

Sportfysioloog

Het Pavo InShape Program

is gratis te downloaden op

www.pavoinshape.net.


