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ONZE NIEUWE
PRODUCTENGAMMA

Zwitserse kwaliteitsproducten voor paarden

Valère Henry
Voorzitter

Vier nieuwe wetenschappelijk ondersteunde
producten.
Onophoudelijk verbeterde formuleringen.
Een drievoudige antidoping controle die aan het elk in
de handel brengen voorafgaat.
Aanzienlijke investeringen in toegepast onderzoek.
Een deelneming in een voornaam laboratorium.
Een door waardevolle individuen versterkt personeelsbestand.
Een uitgesproken belangstelling voor de toekomsttechnieken, zoals bijvoorbeeld de genomenkennis.
TWYDIL® draagt meer dan ooit zijn rol van
onbetwiste referentie.
Wij wensen U een aangename lectuur.
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WETENSWAARDIGHEDEN MET
BETREKKING TOT
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Vitamine C

1

3

Zijn de formules voldoende
geconcentreerd, ook voor hoog
niveau sportpaarden?
De TWYDIL® voedingssupplementen zijn in hun formulering
specifiek op de behoeften van
goed presterende sportpaarden
afgestemd. Ze krijgen op die
manier datgene wat ze nodig
hebben om hun fysiologisch potentieel te kunnen realiseren.

KWALITEIT
Gebruikt de producent
ingrediënten van de beste
kwaliteit?
TWYDIL® gebruikt bijvoorbeeld
Stay C® vitamine C. Dit is het
meest stabiele, en dus ook
het meest efficiënte vitamine
C-preparaat.
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SAMENSTELLING
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Zijn alle micronutriënten die
noodzakelijk zijn voor
sportpaarden in de samenstelling
aanwezig?
TWYDIL® RACING bevat de 25
meest noodzakelijke ingrediënten
voor sportpaarden. Zoals bijvoorbeeld choline, vitamine E,
B1, foliumzuur, etc. Ondanks het
absolute belang van deze micronutriënten, worden ze zelden
aan voedingssupplementen
toegevoegd, waarschijnlijk
vanwege hun hoge kostprijs.

CONCENTRATIE
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TECHNOLOGIE
Beschikt de producent over de
know-how en het geschikte
materiaal om de beschadiging
van de vitamines gedurende het
productieproces te vermijden?
De TWYDIL® voedingssupplementen worden op lage temperatuur
en vochtigheidsniveau geproduceerd, om op die manier de vitamine-grondstoffen niet te beschadigen.
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BIOBESCHIKBAARHEID
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Kan de producent bewijzen dat het
product goed opgenomen wordt
door het paard?
Wetenschappelijk onderzoek bewijst
dat TWYDIL® micronutriënten uitzonderlijk goed opgenomen worden, en
aanwezig zijn in het plasma.

BEWARING
Welke garantie geeft de producent?
Wetenschappelijk onderzoek heeft
een bijzondere stabiliteit van de
Twydil ingrediënten aangetoond.
Zelfs onder gestandaardiseerd
hoge temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.
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TWYDIL®

Welke garantie geeft de producent
tegen positieve dopingtests?
®
Iedere TWYDIL productiepartij is
gegarandeerd* zowel op het eindproduct als op de urine en het bloed
van een paard dat een overdosis
toegediend heeft gekregen.
*behalve voor TWYDIL® ARTRIDIL en
TWYDIL® HIPPACAN+C, waarvoor
een wachtperiode aanbevolen is.

EFFICIENTIE
Kan de producent de efficiëntie van
zijn product bewijzen?
Tal van wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat
TWYDIL® producten onder andere
de hydrofiele, lipofiele en enzymatische capaciteiten van het bloed
verbeteren, en dat ze aan de spierbescherming deelnemen.
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PRIJS
Alvorens een product te kopen, verdient het aanbeveling prijsvergelijking te maken die rekening houdt
met de dagelijks aanbevolen hoeveelheid, de concentratie aan actieve
stoffen en vitamines die het product
bevat, en het bewijs van hun biobeschikbaarheid.
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TWYDIL® GARANTIE
TWYDIL® PRODUCTEN ZIJN OFFICIEEL
GECERTIFICEERD EN KUNNEN RISICOVRIJ TOT
OP DE WEDSTRIJDDAG WORDEN GEBRUIKT*
1

Vóór vrijgave op de markt eist TWYDIL® dat alle producten
drie niveaus van preventieve tests doorstaan:
• ONDERZOEK NAAR VERONTREINIGINGEN IN HET EINDPRODUCT

Om elke mogelijkheid van natuurlijke verontreiniging uit te sluiten, moeten de grondstoffenleveranciers aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen. Bovendien heeft het officiële antidoping-laboratorium in Frankrijk, onder leiding van Dr. Yves Bonnaire, de
opdracht, tot de grens van aantoonbaarheid, te controleren of elk eindproduct vrij is
van alle 9 verboden substanties (morfine, methylbufotenine, bufotenine, cafeïne, theofylline, theobromine, scopolamine en atropine). Hierbij is extra waakzaamheid
geboden omdat ze onder natuurlijke omstandigheden in de voeding voorkomen.
• ONDERZOEK NAAR VERBODEN SUBSTANTIES IN DE
URINE EN HET BLOED VAN PAARDEN NA TOEDIENING
VAN EEN OVERDOSIS EINDPRODUCT

Het hormonologie-laboratorium in Marloie (België),
onder leiding van Dr. Philippe Delahaut, onderwerpt elk
eindproduct aan een strenge dopingcontroletest volgens
een exact voorgeschreven, en voor ieder product specifieke, procedure. Volgens deze procedure dient het laboratorium een paard tenminste 3 dagen lang het 2- tot 5voud toe van de normale dosis. Daarna worden urine- en
bloedmonsters genomen en volgens de voorgeschreven
procedures naar het antidoping-laboratorium in
Châtenay-Malabry vervoerd. Ze ondergaan dan
een volledige screening op alle verboden substanties, zoals stimulantia, analgetische narcotica,
anabole steroïden, bètablokkers en diuretica,
zowel als alle verwante stoffen.
6
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GARANTIE

GARANTIE VAN HET VITAMINEGEHALTE
TWYDIL® garandeert de op de verpakking weergegeven
hoeveelheden vitamines en actieve stoffen tot de houdbaarheidsdatum
Zulk een garantie is enkel mogelijk door de hoogste kwaliteitseisen
op alle productieniveaus na te streven :

• Hoogwaardige samenstelling van vitamines
door deskundigen op dit gebied.
• Gebruik van kwalitatief hoogwaardige vitamines
• Overdosering van sommige vitamines
• Knowhow van optimale productiecondities
Vitamine A

• Ultramoderne methoden en machines
• Verpakking onder toezicht van apothekers
• Verpakkingszakken van uiterst stabiel
polyester/aluminium
• Opslag conform de strengste criteria
• Controle van het eindproduct

Vitamine E

• Kwaliteitscontrole om de 6 maanden
7
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* Op deze regel gelden twee uitzonderingen (TWYDIL® HIPPACAN+C en
TWYDIL® ARTRIDIL) waarvoor een wachtperiode van 48 uur tussen de laatste
behandeling en de wedstrijddag aanbevolen is.

Op de vit
a

Het laboratorium bewaart tot een jaar na de houdbaarheidsdatum van elk
product een ingevroren, dubbel urine- en bloedmonster. PAVESCO AG
bewaart ondertussen een verzegeld monster van het betrokken eindproduct.
Deze procedure wordt voor elke afzonderlijke productiepartij gevolgd!
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TWYDIL® RACING
DOEL

INDICATIES

De tekorten in de gewoonlijke voeding compenseren.
Ideaal als dagelijks supplement voor topsportpaarden,
zeer geconcentreerde hoeveelheid vitamines, oligo-elementen en aminozuren.

Topsportpaarden in
een intensieve trainings- of
wedstrijdfase.

SAMENSTELLING
14 vitamines, 7 sporenelementen, aminozuren en magnesium.

WIST U DAT?
In het gebruikelijk voederrantsoen van een topsportpaard
(6 kg haver en 6 kg hooi) is de hoeveelheid van 13 op de
14 vitamines, de 7 sporenelementen en de 3 aminozuren
onvoldoende opdat het paard z’n volledig fysiologisch
potentieel zou kunnen uitdrukken.

GEBRUIK
75 g (1 maatbeker) per dag door
het gewone voeder mengen.

SAMENG
EVAT
edingss
upplem
ent voo
topsport
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paarde
n.

Basisvo

VERPAKKINGEN
Emmer van 3 kg of 10 kg

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® COMPETITION
DOEL
De tekorten in de gewoonlijke voeding compenseren.
Ideaal als dagelijks vitamine-, oligo-elementen- en
aminozurensupplement voor sportpaarden.

INDICATIES
Paarden in een trainings- of
wedstrijdfase.

WIST U DAT?
De optimale dosering
aan vitamine E voor een
recreatierijpaard (600 IE
of mg) bedraagt slechts
de helft van die voor
een sportpaard
(1.200 IE of mg) en
minder dan één vierde
van die voor een
volbloedpaard in
intensieve training
(2.000 IE of mg).

SAMENSTELLING
14 vitamines, 7 sporenelementen, 3 aminozuren en
magnesium.

AT
SAMENGEV
voor
t
Basisproduc
n.
e
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sportpaa

GEBRUIK
Sportpaarden : 60g
(4 maatbekers) per dag, met
de gewoonlijke voeding te
vermengen.
Recreatierijpaarden : 30g
(2 maatbekers) per dag, met
de gewoonlijke voeding te
vermengen

VERPAKKINGEN
Emmer van 1,5 kg

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL®

MINERAL COMPLEX

DOEL
Ideaal fosforcalcium gehalte.

INDICATIES
Voor alle paarden, levenslang.
Bijzonder aanbevolen bij
2-jarige volbloedpaarden in de
trainingsfase.

WIST U DAT?

Een voedingssupplement zal het
fosforcalcium gehalte pas verbeteren als het een bijzonder
hoog calciumgehalte heeft.

GEBRUIK
4 maatbekers (80 g) per
dag.

EVAT
SAMENG
ium per
17g calc
dag.

SAMENSTELLING
Calciumcarbonaat, dicalciumfosfaat, calcium
gluconaat, zeezouten. Alle andere micronutriënten
worden door TWYDIL ® RACING aangebracht.

VERPAKKINGEN
Emmer van 3 kg

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® ARTRIDIL
DOEL
Bescherming van de
gewrichten en
functieherstel van
beschadigd
kraakbeen.

INDICATIES
ALGEMEEN
Gewrichtsproblemen
(b.v. pijn, stijfheid,
gewrichtsgeluid…).
PREVENTIEF
Voor alle paarden waar
trainings- of competitiestress
gewrichtsproblemen zouden
kunnen veroorzaken.

SAMENGEVAT
Een absolute
"must" bij
gewrichtsproblemen.

WIST U DAT?
Uit recent onderzoek blijkt dat
de meeste oraal toegediende
gewrichtspreparaten niet
voldoende actieve inhoudsstoffen bevatten om de natuurlijke aanmaak van synoviaal
vocht, het herstellen van het
kraakbeen of het verbeteren
van de algemene gewrichtstoestand te bewerkstelligen.

SAMENSTELLING

GEBRUIK

Bevat onder andere een hoge concentratie chondroitinesulfaat,
glycosaminehydrochloride, zowel als gechelateerd koper,
mangaan, zink en magnesium.

Gedurende minimum één
maand dagelijks met de
gewoonlijke voeding
vermengen.

VERPAKKINGEN
Doos met 30 zakjes
Doos met 90 zakjes

ALGEMEEN GEBRUIK
2 zakjes per dag.
PREVENTIEF GEBRUIK
1 zakje per dag.

• Wachtperiode : officieel gecertificeerd kan risicovrij tot
48 uur vóór de wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® CALMIN
DOEL
Stabilisatie van prikkelbare en hyperactieve sportpaarden.
Bevordert het welzijn van de vertering en van de spieren van
het paard.

INDICATIES
Paarden voor een mogelijke
nerveuze overbelasting of
stresssituatie.

SAMENSTELLING
Onder andere vitamine E,
tryptofaan, fructo-oligosaccharides, zowel als andere
micronutriënten en oligoelementen.

WIST U DAT?
Wanneer een paard in een stresssituatie
verkeert, verhogen zijn behoeften aan
vitamine E en C opmerkelijk.

VERPAKKINGEN

GEBRUIK

Doos met 21 zakjes van 50 g
Doos met 100 zakjes van 50 g

Gedurende tien dagen vóór
de wedstrijd 2 zakjes per
dag.
Zes tot twaalf uur vóór het
begin van de wedstrijd
1 zakje.

EVAT
SAMENG
k
Natuurlij
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m
s
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Om een optimale efficiëntie
te garanderen, is het aanbevolen gedurende de
11 dagen waarin
TWYDIL® CALMIN gebruikt
wordt, geen enkel ander
voedingssupplement toe te
dienen.

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%

TWYDIL® ELECTROLYTES
In emmer of pasta spuit

DOEL
Dagelijkse rehydratatie van topsportpaarden. Samengesteld
uit isotonische en isoelectrische mineraalzouten.

INDICATIES
Dagelijks toe te dienen.
Uiteraard ook na iedere
training, wedstrijd of transport.

SAMENSTELLING
EMMER
Natrium, kalium,
magnesium, chloriden,
calcium en fosfor.
PASTA SPUIT
Ascorbaat,
natrium, kalium,
chloriden,
magnesium, calcium.

VERPAKKING
Emmer van 5 kg
Doos met 10 spuiten
van 60 cc
Doos met 50 spuiten
van 60 cc

WIST U DAT?
AT
NGEV
SAME
r
a
b e
Onmis
hyjkse re
dageli
ie.
dratat

Een slecht samengesteld
of overdreven geconcentreerd elektrolytensupplement het paard kan
dehydrateren in plaats van
het te rehydrateren !

GEBRUIK
40g (1 maatbeker) per dag, in 3L
water te vermengen of met het
gewoonlijke voeder te vermengen.
1 orale spuit per dag, achter de tong
spuiten.
In beide gevallen moet het paard over voldoende
vers water beschikken. Als het warm weer is,
mogen de aanbevolen hoeveelheden verdubbeld
worden.

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt

15
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TWYDIL® ELECTROLYTES+C
DOEL

INDICATIES
Na iedere intensieve training,
wedstrijd of lang transport.

Rehydratatie en herstel na
belangrijke inspanningen.
Dit is geen simpel elektrolytenpreparaat maar een
weldoordachte, zeer
geconcentreerde combinatie
van elektrolyten, vitamines en
sporenelementen.

WIST U DAT?
Afhankelijk van leeftijd,
lichaamsgewicht en grootte
blijken paarden meer
behoefte te hebben
aan vitamine E dan alle andere huisdieren. In feite heeft
een topsportpaard bij intensieve
training dagelijks ten minste 2.000 mg vitamine E nodig!

SAMENSTELLING
Elektrolyten, sporenelementen,
vitaminen C (5000 mg), A, D3,
E (2000 mg), B1 (1000 mg)
en B6 (2000 mg) per zakje.

GEVAT
SAMEN
atatie
Rehydr
tel.
en hers

GEBRUIK
VERPAKKINGEN
Doos met 6 zakjes van 50 g
Doos met 100 zakjes van 50 g

Na een wedstrijd of intensieve training: 1 zakje over het
gewone voeder strooien of in aanvulling op het normale
voederrantsoen met wat melasse mengen. Kan ook in
ca. 100 ml drinkwater worden opgelost en met een
mondspuit direct in de mond worden gespoten.
Het paard moet permanent over vers drinkwater
beschikken.
• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® HEMATINIC

In fles of orale spuit

DOEL
Tonisch effect.
Ondersteunt de essentiële bloedwaarden.

INDICATIES
Anemische paarden, met
tekort aan rode bloedcellen of
een te laag hemoglobinegehalte.

SAMENSTELLING
Vitaminen (E,B1, B6, B12,
foliumzuur, biotine), ijzer,
koper, kobalt, mangaan,
zink, natrium, kalium in een
sorbitolbasis.

GEBRUIK
Dagelijks met de voeding vermengen
Pasta spuit : één orale spuit per dag gedurende
minimum 10 dagen.
Fles : 2 a 3 30 ml doseerdoppen gedurende
10 dagen.

VAT
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VERPAKKINGEN
Doosje met 10 orale
spuiten van 60 ml
Doos met 50 orale
spuiten van 60 ml
Fles van 1L
Doos met 4 x 1L flessen

WIST U
DAT?
Oraal zijn de
meeste hydrofiele
vitamines (B1, B2,
pantotheenzuur,
foliumzuur, B12, C)
bijna 100% biobeschikbaar,
zonder de
infectieuze- of
anafylactische
risico’s die aan
injectiespuiten
verbonden zijn.

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® HEMOPAR
DOEL
Wekt de eetlust op.
Bevordert de spijsvertering.

WIST U DAT?
INDICATIES
Door competitiestress of
andere redenen van verstoorde
spijsvertering.
Voor paarden die hun eetbak
moeilijk leegeten, of hun
vitaminensupplementen niet
opeten.

SAMENSTELLING
Artisjok- en Silybum marianumextract op een natuurlijke mouten sorbitolbasis. Bevat vitamines B1, B2 en B6, nicotine- en
pantotheenzuur, methionine en
oligo-elementen onder
gechelateerde vorm (kobalt,
koper, mangaan, zink).

De lever van een paard
vervult meer dan
100 verschillende
belangrijke taken. Dit
orgaan is dus van
doorslaggevende
betekenis voor constante
topprestaties.

GEBRUIK
Dagelijks 60 ml (3 maatdoppen) door het gewone
voederrantsoen mengen.

VERPAKKINGEN
Fles van 1L
Doos met 4 flessen
van 1 liter.

EVAT
SAMENG
ust.
rt de eetl
Bevorde
• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® HIPPACAN+C
DOEL
Verhoogt de stressbestendigheid en verbetert het herstel
na belasting.
• Antistress factor, vermijdt aan stress te wijten prestatievermindering.
• Ondersteunt het immuunsysteem.
•

INDICATIES
Versnelling van de aanpassing aan belasting of van het
herstel na belasting.
• Gewoonlijke gespannen
paarden.
• In ongewone omstandigheden verkerende paarden
(wedstrijd, transport, klimaatwisseling enz).
• Aan besmettingsgevaar
blootgestelde paarden of net
vóór een inenting.
•

SAMENSTELLING
Elk zakje TWYDIL®
HIPPACAN+C bevat de adaptogene actieve bestanddelen,
waaronder meer dan 25 g
wortel van Eleutherococcus
senticosus maxim., een
Aziatische struik die bekend
staat voor zijn adaptogene
werking, en 10 g zuivere
vitamine C.

WIST U DAT?
Adaptogenen zijn natuurlijke plantaardige stoffen die het
uithoudingsvermogen bij geestelijke en lichamelijke
activiteit verbeteren en de stressbestendigheid vergroten.
De eerste Russische kosmonauten namen eleutherosiden in
om hun fysieke uithoudingsvermogen en zelfbeheersing te
vergroten.

GEBRUIK
Tenminste
10 dagen lang
dagelijks een
zakje door het
gewone voederrantsoen mengen.
Bij langdurige
transporten
2 zakjes per dag.

T
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NG grijke
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VERPAKKINGEN
Doos met 10 zakjes van
50 g
Doos met 100 zakjes van
50 g

• Wachtperiode : officieel gecertificeerd kan risicovrij tot
48 uur vóór de wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® OMEGADIL

INDICATIES
Voorbereiding op
een wedstrijd.
Paarden die gevoelig
zijn voor longbloedingen.
Herstel.

DOEL
Verhoogt het natuurlijk beschermingssysteem. Synergische
activiteit met andere TWYDIL® supplementen.

WIST U DAT?
Als de omega-3 niet behoorlijk beschermd worden tegen
zuurstof gedurende transport, productie en verpakking,
worden ze ongezond.

SAMENSTELLING
Bijzonder doordachte samenstelling op basis van
zorgvuldig uitgekozen
omega-3, plantenextracten en
verschillende micronutriënten
zoals bv. 3000mg vitamine E,
L-carnitine en orotaan.

GEBRUIK
60ml per dag gedurende
minimum één maand, met
de gewoonlijke voeding te
vermengen.

SAME
NGEV
AT
De su
per-d
e-luxe
omeg
a-3.

VERPAKKINGEN
Fles van 2 liter (met een complexe en permanente
bescherming tegen zuurstof).

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® PROTECT PLUS
DOEL
Herstellen van het oxidatieve evenwicht.

WIST U DAT?

INDICATIES

Een wetenschappelijke studie heeft bewezen dat de
hydrofiele, lipofiele en enzymatische capaciteit van het
bloed van paarden die TWYDIL® PROTECT PLUS en
TWYDIL® RACING toegediend kregen, duidelijk verbeterde.
De CPK (indicator van spierbeschadiging) verhoogde
daarentegen alleen in de placebo groep.

Verbeterde spierbescherming.
Verbeteren van het herstel.

GEBRUIK
SAMENSTELLING
Een evenwichtig mengsel van
de antioxidans vitaminen (C, E
en ß-caroteen), l-carnitine,
glutathion precursors en andere
essentiële vitamines en
mineralen.

Minimum 10 dagen lang dagelijks een zakje door
het gewone voederrantsoen mengen .
T
SAMENGEVA
id
e
Soepelh
e
vóór en na d
.
d
rij
st
wed

VERPAKKINGEN
Doos met 10 zakjes van
60g
Doos met 100 zakjes van
60g

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® STOMACARE
DOEL
Maagwand beschermend voedingssupplement.

n
nieuwe spuite
e
er
ed
br
met
opening

WIST U DAT?
80% van de TWYDIL®
STOMACARE gebruikers
tevreden zijn over de resultaten.

GEBRUIK
Afhankelijk van het paard, 1 à 2 pasta spuiten
per dag gedurende minimaal één maand.

INDICATIES
Lichte tot matige maagulcus.
Eetlustvermindering, vermageren
en vermindering van algemene
toestand.
Gapen en tandenknarsen.

AT
NGEV
SAME
e
t
n
Efficië
ding.
bijvoe

SAMENSTELLING
Geraffineerde vetzuren,
glucosamine vezels,
siliziumzuur.

VERPAKKINGEN
Doos met 30 orale spuiten van 50 g

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® TWYBLID
DOEL
Bloedvatverstevigend.

WIST U DAT?

INDICATIES
• Onverklaarbare,
verminderde prestaties.
• Slechte trainingsprestaties.
• Renpaarden die de laatste
200 tot 400 meter abnormaal
verzwakken.
• Extreem zware ademhaling
na belasting.
• Bloedsporen aan de
neusgaten.

SAMENSTELLING
Vitamine E, bioflavonoïde en
andere geautoriseerde
micronutriënten.

In bepaalde trainingscentra worden de
paarden na elke intensieve training endoscopisch onderzocht.
Bij ongeveer 70% van
de dieren worden
hierbij meer of minder
zware bloedingen
vastgesteld.

GEBRUIK
AT
NGEV
SAME
e
v
Positie
g.
in
k
r
e
w

ALGEMEEN
Minimum 10 dagen,
1 zakje per dag.
BIJZONDER
Eén maand minimum:
1 zakje per dag.
De 4 laatste dagen
voor de wedstrijd:
2 zakjes per dag.

VERPAKKINGEN
Doos met 10 zakjes van 50 g
Doos met 100 zakjes van 50 g
• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® VIGORADE
DOEL
Het paard in staat stellen zijn maximale potentieel te
realiseren.
Bevat onder andere de 4 essentiële vitamines om een
maximum aan energie vrij te kunnen maken.

WIST U DAT?
INDICATIES
Specifieke wedstrijdvoorbereiding.

SAMENSTELLING
10 vitamines (sterk
geconcentreerde A, E, biotine
en foliumzuur), ijzer, seleen en
Sacharomyces cerevisiae
(biergist met natuurlijk hoog
chroomgehalte).

De meeste paarden krijgen
de 4 essentiële vitamines
A, E, foliumzuur en biotine
in onvoldoende mate, wat
hun vermogen tot topprestaties beperkt. Vier andere
micronutriënten (ijzer,
seleen, vitamine B12 en
vitamine B1) werken
synergisch met deze
vitaminen.

VERPAKKINGEN
Doos met 10 zakjes
van 40g
Doos met 100 zakjes
van 40 g

AT
NGEV
SAME
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GEBRUIK
Tijdens de laatste 10 dagen
vóór de wedstrijd dagelijks
een zakje door het voeder
mengen.

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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HET NIEUWE PROGRAMMA
VOOR KAMPIOENEN
Alle dagen:

TWYDIL® RACING :

VITAMINEN, OLIGO-ELEMENTEN,
AMINOZUREN, MAGNESIUM

TWYDIL® MINERAL COMPLEX :

CALCIUM, FOSFOR

TWYDIL® ELECTROLYTES :

HERSTEL

TWYDIL® HEMOPAR :

EETLUST, SPIJSVERTERING

Na elke intensieve training:

TWYDIL® ELECTROLYTES+C :

REHYDRATATIE EN HERSTEL

De 10 laatste dagen vóór een wedstrijd:

TWYDIL® OMEGADIL :

Ap

SYNERGISCHE ACTIE

EN
PROTECT PLUS :

SPIERBESCHERMING

• OFFICIEEL GECERTIFICEERD: KAN RISICOVRIJ TOT OP DE WEDSTRIJDDAG WORDEN GEBRUIKT
• GARANTIE VAN VITAMINESTABILITEIT: 100%
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TWYDIL® PMC
DOEL
Tegemoetkomen van de specifieke fosfor- en calciumbehoefte
van jonge paarden in de groei.

WERKING
INDICATIES
Voor alle paarden in de groei
(vanaf het spenen) en vooral bij
volbloedpaarden tussen 6 en
18 maanden.
• Voor alle paarden met bot- en
gewrichtsproblemen.
• Voor alle fokmerries
gedurende de drie laatste
maanden van de dracht.
•

Bevordert een gezonde ontwikkeling van de osteoblasten
en chondrocyten die verantwoordelijk zijn voor de botrespectievelijk kraakbeenvorming en van de fibroblasten die
betrokken zijn bij de vorming van pezen, gewrichtsbanden
en gewrichtssmeer.

WIST U DAT?
In-vitro-en in-vivo-onderzoek heeft
ondubbelzinnig aangetoond dat
TWYDIL® PMC de bot- en kraakbeenstofwisseling beïnvloedt.

GEBRUIK
AT
NGEV
n
SAME
aarde
p
r
o
o
v
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in de g

Behandelingsduur ten minste drie maanden.
Fokmerries:
Tijdens de laatste 3 maanden van de dracht:
60 g (3 maatlepels).
Veulens en éénjarige paarden:
3 – 6 maanden 20 g (1 maatlepel) per dag.
6 – 18 maanden 50 g (2,5 maatlepels) per dag.
2-jarige en oudere paarden:
40 g (2 maatlepels).

SAMENSTELLING
Bevat in onder andere door
chelatie gebonden magnesium,
zink, koper en mangaan.

VERPAKKINGEN
Emmer van 1,5 kg,
3 kg of 10 kg
• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® MINERAL COMPLEX
DOEL

INDICATIES

Smakelijk en bio-beschikbaar mineralensupplement,
met hoge concentraties
van 3 verschillende soorten
calcium.

Voor alle paarden in de
groei, vanaf het spenen.
Vooral bij volbloedpaarden
tussen 6 en 18 maanden.
Voor alle drachtige fokmerries.

SAMENSTELLING
Calcium carbonaat, dicalcium
fosfaat, calcium gluconaat,
zeezouten.
Alle andere micronutriënten
worden door
TWYDIL® RACING of
TWYDIL® STUD aangebracht.

WIST U DAT?
Een paard dat normaal gevoerd wordt krijgt een fosfor/
calcium proportie van 1/1 in plaats van de ideale
2/1 proportie. TWYDIL® MINERAL COMPLEX helpt dit
ideale evenwicht te bereiken.

GEBRUIK
Fokmerries:
Tijdens de laatste drie
maanden van de dracht 80 g
(4 maatlepels) per dag.
Veulens en éénjarige
paarden:
3 – 6 maanden 40 g
(2 maatlepels) per dag.
6 – 18 maanden 80 g
(4 maatlepels) per dag.

SAM

ENG
EVAT
De b
e
s
t
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VERPAKKINGEN
Emmer van 3 kg

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® RACING
DOEL
Opbouw van een
fysiologisch optimale
conditie voor veulens
vanaf de 3e maand en
zeker na het spenen.
Ideaal dagelijks
voedingssupplement met
vitamines, sporenelementen en aminozuren.

INDICATIES
Voor alle paarden vanaf
3 maanden.

SAMENSTELLING
14 vitamines, 7 sporenelementen, 3 aminozuren en
magnesium

WIST U DAT?
Een veulen heeft dagelijks 2.500 IE vitamine D3 nodig
maar krijgt in het gewone dagelijkse voederrantsoen
doorgaans slechts een fractie daarvan. Als men rekening
houdt met de bio-beschikbaarheid, krijgt een éénjarige
slechts de helft van de voor hem optimale hoeveelheid
vitamine A (40.000 IE) binnen.

GEBRUIK
Veulens:
na het spenen:
1/2 maatbeker (37,5 g) per
dag.
Eenjarige paarden:
1 maatbeker (75 g) per dag.

SAMENG
EVAT
Het onm
isbare vit
aminesupplem
ent voor
jonge
paarden
.

VERPAKKINGEN
Emmer van 3 kg en 10 kg
• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® STUD
DOEL
Tegemoetkoming van de speciale behoeften van fokmerries
en -hengsten door een speciaal samengesteld vitamine-,
mineralen en L-lysine-preparaat.

WIST U DAT?

SAMENSTELLING
Vitamines A, D3, E, C, B1, B2,
B6, B12, K3 en PP; cholinechloride, D-pantotheenzuur,
biotine, foliumzuur, L-lysine,
ijzer, zink, mangaan, koper,
kobalt, jodium, selenium,
magnesium, calcium, fosfor,
natrium.

Een drachtige fokmerrie heeft idealiter 80.000 IE
vitamine A en 2.000 mg vitamine E per dag nodig maar
krijgt (afhankelijk van de bio-beschikbaarheid) in ruw voer,
graan, soja, slechts 40.000 IE vitamine A en minder dan
200 mg vitamine E binnen.

SAMENGEVAT
Ideaal voedingssupplem
ent voor
fokmerries en -hengste
n.

VERPAKKINGEN
GEBRUIK

Emmer van 3 kg en 10 kg

Door het normale voederrantsoen te mengen hoeveelheid
Fokmerries:
Dagelijks:
- 's winters en tijdens de laatste
3 maanden van de dracht:
75 g (3 maatlepels)
- de rest van het jaar:
50 g (2 maatlepels).
Fokhengsten:
- op het dekstation:
75 g (3 maatlepels)
- de rest van het jaar:
50 g (2 maatlepels).

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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TWYDIL® STUD CAROTENE
DOEL
Speciaal ontworpen vitaminen en mineralen (waaronder
ß-caroteen) supplement om de behoeften van niet drachtige
fokmerries tegemoet te komen.

WIST U DAT?
SAMENSTELLING
Vitamines A, D3, E, C, B1, B2,
B6, B12, K3 en PP; ß-caroteen,
biotine, cholinechloride, Dpantotheenzuur, foliumzuur,
L-lysine, ijzer, zink, mangaan,
koper, kobalt, jodium, seleen,
magnesium, calcium, fosfor,
natrium.

Uit onderzoek blijkt dat
extra toediening van
ß-carotine bij merries de
eierstokactiviteit verbetert
met als gevolg versterking
van de hengstigheid,
verhoging van de
bevruchtingskans en
vermindering van de
embryomortaliteit.

VERPAKKINGEN
GEBRUIK
Gedurende
60 dagen vóór
het dekken,
dagelijks 50 g
(3 maatlepels) door
het voederrantsoen
mengen.

Emmer van 3 kg

SAMENGEVAT
Wel verwachting,
geen wonderen.

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
• Garantie van vitaminestabiliteit : 100%
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FOKKERIJPROGRAMMA
Fokmerries en -hengsten:
TWYDIL®
STUD

Tegemoetkoming van de speciale behoeften
van fokmerries en -hengsten door een
speciaal samengesteld vitamine-, mineralen
en L-lysine-preparaat.

Niet-drachtige fokmerries:
TWYDIL®
STUD CAROTENE

Speciaal ontworpen vitaminen en mineralen
(waaronder ß-caroteen) supplement om de
de behoeften van niet drachtige fokmerries
tegemoet te komen.

Veulens en eenjarige paarden:
TWYDIL®
RACING

ideale dagelijkse suppletie, zeer
geconcentreerd aan vitaminen, oligoelementen en aminozuren

EN

TWYDIL®
PMC

of

TWYDIL®
MINERAL COMPLEX

Bevordert een gezonde ontwikkeling van
de osteoblasten en chondrocyten die verantwoordelijk zijn voor de bot- resp. kraakbeenvorming en van de fibroblasten die betrokken
zijn bij de vorming van pezen, gewrichtsgewrichtsbanden en gewrichtssmeer.

Mineralensupplement,
met hoge concentraties
aan 3 verschillende
soorten calcium.
OFFICIEEL GECERTIFICEERD:
KAN RISICOVRIJ TOT OP DE
WEDSTRIJDDAG WORDEN
GEBRUIKT.
GARANTIE VAN
VITAMINESTABILITEIT:
100%
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TWYDIL® 4LEGS
DOEL
Cosmetische crème voor door inspanning vermoeide
benen.

INDICATIES
Dagelijks aan te brengen,
rustgevende en ontspannende
crème. Systematisch na de
training aanbrengen, zelfs bij
huidwondjes. Bijzonder
aangeboden in geval vann
gewrichtszwelling.

SAM
EN
Onve GEVAT
rm
voor ijdelijk
bene
n.

GEBRUIK
Na de training, de benen
wassen, drogen en dan de
crème zonder wrijven aanbrengen in dunne laagjes. Noch
watten, noch verband aanleggen.
In de mate van het mogelijke,
tot de volgende dag laten
inwerken, en voor de training
afborstelen. In ernstige gevallen:
aanbrengen, 2 uur laten
inwerken, afwassen, drogen en
opnieuw insmeren.

SAMENSTELLING
Glycerine, kaoline, zinkoxyde,
water, calendula, arnica,
thymol, eucalyptus en
plantenextracten.

VERPAKKINGEN
Emmer van 2 kg en
7,5 kg

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® HOOFCARE
DOEL
Verzorging voor soepele hoeven en een gezonde huid.
Bevordert een snelle groei van de hoeven.

INDICATIES
Droge, gekloofde of
schilferende hoeven.

SAMENSTELLING
Vitamine E, bijenwas, lanoline
enz.

WIST U DAT?
GEBRUIK
De hoeven moeten schoon en
vrij van aarde resp. zand zijn.
Een kleine hoeveelheid
TWYDIL® HOOFCARE direct in
de hoornwand, hoornzool,
straal en vooral de kroonrand
van elke hoef inmasseren.
Kwasten, lappen of handschoenen zijn voor het opbrengen
van TWYDIL® HOOFCARE niet
vereist.

Een paardenhoef groeit
gemiddeld 5 tot 15 mm per
maand. Hoe sneller de groei
des te elastischer is de hoef
en des te minder gevoelig
voor kloven of schilferen.

SAMEN
GEVAT
Voor «o
nderho
ud»
van de
natuurli
j
ke
schokd
emper
.

VERPAKKINGEN
Pot à 500 g
Doos met 12 potten van 500 g

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® LEG GEL
DOEL
Onderhoud van de pezen van
het paard.

INDICATIES
Op sommige ontstoken zones
aanbrengen. Bijvoorbeeld door
trauma veroorzaakt onderhuids
oedeem, pees- of gewrichtsbandenontsteking, maar enkel wanneer er geen open verwonding
aanwezig is.

SAMENSTELLUNG
Beengel op jodiumbasis.

GEBRUIK
Tweemaal daags, zonder wrijven
een dikke laag gel aanbrengen
op de benen van het paard.

SAMENG
EVAT
Gel voo
r pezen
en gewri
chtsbanden.

VERPAKKINGEN
Pot à 250 g.
Doos met 12 potten
van 250 g

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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TWYDIL® LEG PAINT
DOEL
Onderhoud van de gewrichten (pezen en
gewrichtsbanden).

EVAT oor
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INDICATIES
Jonge paarden:
Bovenmatige inspanning van het
bewegingsapparaat alsmede boten gewrichtsblessures waarbij
gewrichtskapsels, banden en de
aanhechtingen in het beenvlies zijn
beschadigd.

p

WERKING
Verwijdt de haarvaten en versterkt zo de
doorbloeding van het behandelde gebied.

Oudere paarden:
Vroegtijdige slijtageverschijnselen.

GEBRUIK
SAMENSTELLING
Liniment op jodiumbasis.

12 dagen achtereen dagelijks met een halfharde
borstel in de haargroeirichting aanbrengen.
Paard vastbinden en de behandelde plek
gedurende ca. 30 minuten aan de lucht laten
drogen. Vervolgens watten en bandage
aanbrengen.

VERPAKKINGEN
Fles van 300 ml
Doos met 12 flessen van
300 ml

• Officieel gecertificeerd: kan risicovrij tot op de
wedstrijddag worden gebruikt
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CONTACTADRESSEN
HOOFDVESTIGING
PAVESCO AG
CH-4010 Basel, Zwitserland
Tel. (41) 61 272 23 72
Fax (41) 61 272 23 88

VERDELER IN NIEDERLAND
GROVET BV
Plesmanstraat 48
3905 KZ Veenendaal
Tel. (31) 318 55 22 33
Fax (31) 318 55 23 23
www.grovet.com
info@grovet.com

U.K.
PAVESCO U.K. LTD.
116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78
pavesco.uk@twydil.com

USA
PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD.
321 N, 22nd Street
St.Louis, MO 63166
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332
pavesco.usa@twydil.com

Website

www.twydil.com

E-mail

info@twydil.com
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TWYDIL®
OP HET INTERNET
http://www.twydil.com

40 jaar ervaring in
uw belang!

