
OPTIMALISATIE VAN DE SPĲSVERTERING
VERSTERKING VAN HET IMMUUNSYSTEEM

MAAGZWEREN
Zure pH: beschadigingen aan de maag

Incidentie maagzweren:
5% van de hobbypaarden

38% van de paarden licht in het werk
60% van de sportpaarden
93% van de renpaarden

DIARREE

Slechte waterabsorptie in de dikke darm
Oorzaken:

pathogene bacteriën (Salmonellose, 
Clostridium) of parasieten 

KOLIEK
Belangrĳkste doodsoorzaak bĳ paarden

Heeft meerdere oorzaken:
maagzweren als gevolg van slechte 

zetmeelvertering, onbalans in de 
microflora in de dikke en blinde darm, etc. 

MAAG DUNNE DARM DIKKE DARM
(+ blinde darm)

MODERN PAARDENVOER
(RĲK aan zetmeel, ARM aan vezels)

VEEL VOORKOMENDE SPĲSVERTERINGSPROBLEMEN

+

VOOR EEN GEBALANCEERDE & GEZONDE DARMFLORA

Het verteringsproces van een paard is verdeeld in twee fases. De eerste fase vindt plaats in de maag en de dunne darm 
waar de diverse voedingsstoffen, zoals eiwitten en koolhydraten, door enzymen worden afgebroken. 

De tweede fase bestaat uit de fermentatie in de dikke en blindedarm. Fermentatie is het proces waarbĳ het ruwvoer (vezels) 
wordt afgebroken door micro-organismen die aanwezig zĳn in de dikke en blindedarm. De microflora die deze vertering mogelĳk 
maakt staat aan de basis van de opname van essentiële voedingsstoffen door het dier. Deze flora is opgebouwd uit miljarden 
levende micro-organismen zoals bacteriën, protozoa en gistsoorten. 

De verhouding van deze micro-organismen verandert continu door verschillende factoren. Zowel de huidige paardenvoeders 
(hoog in zetmeel, laag in vezels) gekoppeld met de hoeveelheid training en huisvesting kunnen ingaan tegen het natuurlĳke 
gedrag van paarden. Dit kan leiden tot een verstoring in de darm met als gevolg een verminderde of veranderde vertering wat 
serieuze problemen kan opleveren zoals maagzweren, ontsteking van de darm en zelfs koliek. Ook een verminderde weerstand 
kan een gevolg hiervan zĳn. Het gebruik van de juiste voeding is daarom een belangrĳk punt voor de gezondheid van het paard.

7% van het maagdarmkanaal
5-15 liter

0,5-10 uur verteringstĳd
Voorvertering door enzymen

30% van het maagdarmkanaal  
50 liter (25 m)

1-8 uur verteringstĳd
Enzymatische vertering 

60% van het maagdarmkanaal
120 liter (10 m)

10-30 uur verteringstĳd
Fermentatieve microbiële vertering

EEN COMPLEX, LANG EN KWETSBAAR
SPĲSVERTERINGSSTELSEL

EENMAGIGE HERBIVOREN 
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NUCLEOTIDEN 
EN NUCLEOSIDEN 

Celvermenigvuldiging- en regeneratie, 
in het bĳzonder van de darmmucosa

Ontwikkeling van de microflora 
voor een verbeterde vertering 
en dus een betere benutting 

van het voer

METABOLIETEN/
PEPTIDEN

MOS

Darmintegriteit
Hechten aan pathogene bacteriën

Immuunmodulatie

β-GLUCANEN

GLUTAMINEZUUR

Voor een hoge smakelĳkheid

Natural’Digest is een innovatief prebioticum, afgeleid van biologisch beschikbare gistcellen (Saccharomyces cerevisiae), 
verkregen door middel van ethanolfermentatie. Het is een bron van nucleotiden en nucleosiden die de celvermenig-
vuldiging en -regeneratie bevorderen. Daarnaast bevat Natural’Digest opneembare metabolieten die de ontwikkeling van 
de microflora ondersteunen en tevens is het verrĳkt met functionele koolhydraten (ß-glucanen en mannan oligo-
sacchariden (MOS)) welke cruciaal zĳn voor het behoud van een goede darmgezondheid. Dit alles zorgt voor een 
verhoogd welzĳn en ondersteunt de prestaties. 

GECONCENTREERD GISTPRODUCT MET EEN HOGE BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID

VOOR EEN GEBALANCEERDE & GEZONDE DARMFLORA
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Voordelen van het gebruik van 
Saccharomyces cerevisiae:
•  Verbeterde vezelvertering
•  Verbeterde energieproductie
•  Minder risico op spĳsverteringsproblemen
•  Betere algemene gezondheid
•  Verhoogde productie van B-vitamines 

Glutaminezuur
Glutaminezuur is een aminozuur welke in hoge mate aanwezig 
is. Het ondersteunt de darm (zowel als aminozuur en als 
energiebron) en heeft tevens een zeer goede smaak.

MOS
MOS werken door competitieve uitsluiting en het verlaagt 
daarmee de aanwezigheid van pathogene bacteriën (zoals E. 
Coli, Salmonella en Campylobacter), op deze manier wordt de 
darmintegriteit verbeterd en de ontwikkeling van de gunstige 
bacteriën bevorderd. 

Nucleotiden & Nucleosiden
Nucleotiden bevorderen de celvermenigvuldiging, waardoor 
het herstel na een zware fysieke inspanning, ziekte of andere 
kritieke periode wordt gestimuleerd. Nucleotiden zĳn ook 
essentieel om de ontwikkeling van darm-, bloed-, lever- en 
beenmergcellen te bevorderen, welke direct verband houden 
met de gezondheidsstatus van het paard en de voerefficiëntie.

β-glucanen
β-glucanen worden op het eerste gezicht door macrofagen 
herkend als pathogenen, welke als reactie hierop cytokines 
produceren. Dit zorgt ervoor dat er een kettingreactie in gang 
wordt gezet waarbĳ immuunmodulatie plaatsvindt; het 
immuunsysteem wordt verder opgebouwd en voorbereid om 
een (toekomstige) bedreiging sneller te bestrĳden en 
zodoende de schade te minimaliseren.

Metabolieten & Peptiden
Dit zĳn verschillende componenten die ontstaan zĳn bĳ de 
fermentatie van gistcellen. De metabolieten en peptiden zĳn 
zeer goed beschikbaar en opneembaar en vormen tevens een 
goed substraat voor de microflora. Dit zorgt voor een betere 
ontwikkeling van de bacteriën in de darmflora (voor 
vezelafbraak) en een betere benutting van het voer. Ook 
helpen deze componenten om acidose te verminderen.


