
ALPENGRÜN SENIORMÜSLI 
NIEUW - De aanvulling in functie van de leeftijd 

• optimaal verteerbaar door paarden met gebitsproblemen 

• graan- en melassevrij, vrij van additieven 

• zonder toevoeging van luzerne  

• Myoalpin®-vezels leveren essentiële aminozuren en structuur  

• meer dan 60 verschillende weidegrassen en kruiden garanderen een hoog 
gehalte aan vitale stoffen en ruwe vezels 

• lijnkoek en AGROBS® Bierhefe Pur bevorderen de vertering en de 
voederconversie  

• mariadistel ondersteunt een gezonde leverfunctie 

• zonnebloempitten leveren energie uit meervoudig onverzadigde vetzuren 

• handelsvorm: 
15 kg papieren zak 
4 kg zak 

 



 

 
 



Beschrijving 

AlpenGrün Seniormüsli is ontwikkeld om aan de natuurlijke behoeften van oudere 
paarden te voldoen: 
  
Als basis levert Pre Alpin®- gedroogde groene vezels van hoge kwaliteit, terwijl 
Myoalpin®- vezels met gemakkelijk bruikbare eiwitten en essentiële aminozuren 
het spierbehoud bevorderen. De korte lengte van de vezels garandeert een 
optimale benutting van beide bestanddelen, zelfs bij gebitsproblemen. 
 
De combinatie van lijnzaadgranulaat en AGROBS® Bierhefe Pur ondersteunt een 
gezonde spijsvertering en omzetting van het voer. Zonnebloempitten leveren 
extra milde energie uit meervoudig onverzadigde vetzuren. Mariadistel versterkt 
de lever in zijn functie als centraal stofwisselings- en ontgiftingsorgaan.   
Wortelgroenten, appelvezels, frambozenbladeren, braambessenbladeren en 
rozenblaadjes zorgen voor een maximale tolerantie en vullen een reeks 
waardevolle vitale stoffen aan.  
   
AlpenGrün Seniormüsli is een evenwichtige samenstelling, optimaal aangepast 
aan de behoeften van bijzonder gevoelige senioren - voor een gezond en lang 
paardenleven. 
 
MOGELIJKE TOEPASSINGEN: 

• optimaal verteerbaar door paarden met gebitsproblemen  

• als aanvulling op het basisvoer 

• bij spierverlies en verlies van substantie 

• voor een gezonde spijsvertering 

• geschikt voor een voedingspatroon laag aan zetmeel en suiker 

 

Voeradvies 

• als enig krachtvoer: ca. 100 tot 500 g per 100 kg streefgewicht per dag 
• of als aanvulling op het normale krachtvoer 

 
AGROBS beveelt aan: langzaam voeren. Indien nodig, bij verandering van voer, bij 
haastige eters en oude paarden, paarden met gebitsproblemen en met een lage 
wateropname, adviseren wij het voer over het algemeen te bevochtigen of te 
weken. 
 
Om aan de behoeften aan mineralen te voldoen adviseren wij een mineraalvoer 
van AGROBS® dat past bij je paard en zijn specifieke behoeften. 
  



Ingrediënten 

Mengvoer voor paarden, samenstelling: 
 
Myoalpin®-vezels*, weidegrassen en -kruiden, lijnkoek, zonnebloempitten, 
Bierhefe Pur, appeldroesem, mariadistelperskoek, oliemengsel koudgeperst 
(lijnolie, camelina-olie), wortel, rozenbottels gesneden, pastinaak, biet, 
goudsbloembloesems, frambozenbladeren, braambladeren, 
korenbloembloesems, rozenblaadjes 
 
* = groenvoer van gras-, kruiden- en peulvruchten 
 
Analytische bestanddelen: 

Ruw eiwit 13,70 % Zink 36,00 mg/kg 

Ruwe oliën en vetten 9,50 % Mangaan 36,00 mg/kg 

Ruwe celstof 24,50 % Koper 9,10 mg/kg 

Ruwe as 8,20 % Selenium 0,07 mg/kg 

Calcium 0,59 % Lysine 0,62 % 

Fosfor 0,38 % Methionine 0,21 % 

Magnesium 0,27 % Cystine 0,14 % 

Natrium 0,067 % Threonine 0,55 % 

Kalium 1,51 %     

    vert. energie 10,80 DE MJ/kg 

Zetmeel 1,90 % convert. energie 9,30 ME MJ/kg 

Suiker 7,50 % prec. vert. Ruw eiwit 8,47 % 

Fructaan 3,95 %     

 
De geanalyseerde waarden zijn van natuurlijke oorsprong. 
De geanalyseerde suikerwaarde is ook zuiver natuurlijk. Er zijn geen kunstmatige 
suikers toegevoegd. 
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