
Stronger together!
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Voor meer informatie?
Neem contact op met Arie Blok Animal Nutrition:
tel. nr. 0348-574911 of stuur een e-mail aan verkoop@arieblok.nl

Als trouwe gebruiker van HippoStar en/of Besterly 
paardenvoeding weet u als geen ander hoe belangrijk 
het is om volledig te kunnen vertrouwen op kwaliteit en 
samenstelling. Om ook in de toekomst ons kwalitatieve 
niveau te kunnen waarborgen en zelfs verbeteren, gaan 
HippoStar en Besterly binnenkort verder onder de nieuwe 
merknaam: EquiFirst.

Door de krachten te bundelen kunnen wij beter inspelen op 
uw wensen en een nog completer assortiment aanbieden. 
Deze folder geeft een overzicht van het nieuwe, zeer complete 
assortiment en helpt u bij het vinden van het juiste product.

Stronger together!

Deze eigenschappen maken EquiFirst bijzonder:

✔

✔

✔

✔

Uitgebreid assortiment
EquiFirst paardenvoeders halen op een evenwichtige 
wijze het beste uit uw paard. EquiFirst beschikt over een 
uitgebreid en duidelijk assortiment van 36 producten 
met voor elke discipline, levensfase of specifieke 
behoefte het perfecte product. Het assortiment 
bestaat uit 5 voedingslijnen; onderhoud (Original), sport 
& recreatie (Sport & Leisure), topsport (Energy), fokkerij 
(Breeding), specialiteiten (Specialties) en daarnaast 
supplementen (SpecialCare) en snoepjes (Treats). 

Eigen R&D
EquiFirst heeft een eigen R&D afdeling. Deze afdeling 
houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling 
van paardenvoer in relatie tot paardenwelzijn. Het 
Team van EquiFirst werkt hiervoor nauw samen met 
universiteiten en gespecialiseerde paardenklinieken. 
De producten worden grondig en langdurig getest 
door professionals voordat ze in de markt gezet 
worden.  

Team van Paardenmensen
U en het team van EquiFirst hebben 1 
gemeenschappelijk gen, dat voor een groot deel ons 
leven bepaalt. Namelijk de oneindige liefde voor het 
paard! De naam EquiFirst verklapt meteen ook onze 
ambitie; we willen voor u het ‘eerste’ aanspreekpunt 
zijn voor alle vragen over de voeding van uw paard.  

Kwaliteit
Al meer dan 30 jaar zijn de mensen van EquiFirst 
actief in de paardensector. De basis voor ons succes 
wordt gevormd door het bieden van betrouwbare 
producten van hoge kwaliteit. Een gedegen 
kwaliteitssysteem in combinatie met gepassioneerd 
personeel in onze eigen fabrieken garanderen deze 
hoge kwaliteitsstandaard. 

Het nieuwe en oude assortimentsoverzicht

EquiFirst® (nieuw) HippoStar (oud) Besterly (oud)

502000 EquiFirst Condition Cube HippoStar Polo Besterly Original Basic / Specialty’s Ponyc /Profit

502001 EquiFirst Condition Mix HippoStar Select Muesli Classic -

502002 EquiFirst Vital Cube HippoStar Horse Quick / HippoStar manege Besterly Sport Classic

502003 EquiFirst Vital Mix  (NIEUW) - -

502004 EquiFirst Herbs & Fibre Mix HippoStar Select Kruidenmuesli zonder haver Besterly Muesli’s Herbic / Coldmix

502005 EquiFirst Healthy Fibre Mix SpecialCare High Fiber Pellet -

502006 EquiFirst Senior Mix  (NIEUW) - -

502007 EquiFirst Senior Mash SpecialCare Senior Mash Feed -

502008  EquiFirst Fibre All-in-one  (NIEUW) - -

502009 EquiFirst Opti Fibre  (NIEUW) - -

502010 EquiFirst Sport Plus Cube HippoStar Sport / Prestatie Besterly Sport Olympic / Specialty’s Showbic

502011 EquiFirst Sport Plus Mix HippoStar Select Reform Granenmuesli Besterly Muesli’s Dynamix

502012 EquiFirst Omega 3 Mix  (NIEUW) - -

502013 EquiFirst Racing Mix  (NIEUW) - -

502014  EquiFirst Frysk Mix  (NIEUW) - -

502016 EquiFirst Balance Cube  (NIEUW) - Besterly Original Vitalic

502017 EquiFirst Vital Grain HippoStar Select Vipagraan -

502018 EquiFirst Breeding Cube HippoStar Merrie-Veulen Besterly Reprodic

502019 EquiFirst Starting Cube HippoStar Veulenopfok Besterly Fokkerij Futuric

502020 EquiFirst Growing Cube  (NIEUW) - -

502021 EquiFirst Breeding Mix  (NIEUW) - -

502022 EquiFirst Linamix SpecialCare LinaStar -

502024 EquiFirst Recover Mash HippoStar Select Slobber -

502025 EquiFirst Booster Mix  (NIEUW) - -

502026 EquiFirst Vitalbar All-in-one HippoStar Paardenmueslikoek -

502027 EquiFirst Vitalbar Grainfree  (NIEUW) - -

502028 EquiFirst Vitamin Support SpecialCare Vitamin Support -

502029 EquiFirst Muscle Support SpecialCare Muscle Support -

502030 EquiFirst Nerv Support SpecialCare Nerv Support -

502031 EquiFirst Hoof Support SpecialCare Hoof Support -

502038 EquiFirst Digestive Support  (NIEUW) - -

502033 EquiFirst Joint Support  (NIEUW) - -

502034 EquiFirst Horse Treats Herbal Horse Bites Herbal -

502035 EquiFirst Horse Treats Apple Horse Bites Apple -

502036 EquiFirst Horse Treats Vanilla Horse Bites Vanilla -

502037 EquiFirst Horse Treats Licorice Horse Bites Licorice -
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Original
Condition Cube
Een onderhoudspellet voor pony’s en paarden. Deze brok heeft een 
lage energiewaarde, bevat veel vezels en de nodige vitaminen en 
mineralen.

Condition Mix
Een gevlokte allroundmengeling voor recreatiepony’s en paarden. 
Deze mix bevat geen haver en is makkelijk verteerbaar. Daarnaast 
bevat de mix de nodige vitaminen en mineralen om pony’s en 
paarden gezond te houden.

Sport en Leisure
Vital Cube
Een pellet zonder haver, specifiek ontwikkeld voor sport- en recreactiepaarden en 
-pony’s. Uitgebalanceerde vitaminen en mineralen voor de dagelijkse behoefte met 
extra biotine voor sterke hoeven. Laag in suiker en zetmeel.

Vital Mix
Een gevlokte mengeling zonder haver, specifiek ontwikkeld voor sport- en 
recreatiepaarden en pony’s. Deze mix bevat gevlokte granen die rijk zijn aan 
licht verteerbare energie samen met een eiwitkorrel met aminozuren van 
hoogwaardige biologische kwaliteit.

Herbs & Fibre Mix
Een mengeling die bestaat uit luzerne, ontsloten en gepofte granen en spelt 
(zonder haver). Dit structuurrijke product stimuleert het kauwgedrag van 
paarden. Het is een smakelijk en licht verteerbaar product, dat rijk is aan Omega-3 
vetzuren uit geëxtrudeerd lijnzaad. Deze mix bevat een mengsel van zorgvuldig 
geselecteerde kruiden zoals meidoorn, citroenmelisse, heemst, pepermunt, 
oregano, goudsbloem en kamillebloesem.

Healthy Fibre Mix
Een graanvrije mengeling die rijk is aan vezels, vetten, vitaminen, mineralen, 
met een zeer laag suiker- en zetmeelgehalte. Deze mix is special voor paarden 
die extra ondersteuning kunnen gebruiken voor de maag, darm en spieren. Deze 
mix bestaat uit de ingrediënten als lucerne, rode bietvlokken, cichoreipulp en 
rijstzemelen.

Senior Mix
Een mengeling specifiek ontwikkeld voor oudere paarden en pony’s met het oog 
op een goede verteerbaarheid, die het behoud van een goede lichamelijke conditie 
garandeert. Deze smakelijke mengeling bevat brandnetel, sojavlokken en Linamix.

Senior Mash
Een vezelrijke slobber die 15 minuten geweekt moet worden in minimaal dubbel 
zoveel water. Dit voer is speciaal ontwikkeld voor oude paarden die moeite 
hebben met kauwen door een slecht gebit. Deze slobber bevat ingrediënten als 
Timotheegras, gedroogde cichoreipulp, erwtenvlokken, sojavlokken en gedroogde 
wortel.

Fibre All-in-one
Een compleet paardenvoer op basis van uiterst licht verteerbare ontsloten 
graanvlokken, ruwe celstofbronnen, vitaminen, mineralen en spoorelementen. 
De constante, perfect uitgebalanceerde verhouding tussen ruwe celstof en 
krachtvoer helpt de natuurlijke balans van de darmflora van het paard te 
behouden.

Opti Fibre
Een compleet paardenvoer op basis van uiterst licht verteerbare ontsloten 
graanvlokken, ruwe celstofbronnen, Linamix, vitaminen, mineralen en 
spoorelementen. De constante, perfect uitgebalanceerde verhouding tussen ruwe 
celstof en krachtvoer helpt de natuurlijke balans van de darmflora te behouden. 
Opti Fibre is in het bijzonder geschikt om wedstrijdpaarden dagelijks op een 
eenvoudige wijze van nutriënten te voorzien, in een stabiele en evenwichtige 
samenstelling.

 Energy
Sport plus Cube
Een pellet die speciaal ontwikkeld is voor prestatiegerichte paarden. Deze 
energierijke brok met omega-3 en -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 worden aangevuld.

Sport plus Mix
Een uitgebalanceerde gevlokte, rijke sportmengeling met haver en Linamix, 
die prestatiegerichte paarden voorziet van een optimaal rantsoen. Deze mix 
is specifiek samengesteld om te voldoen aan de hoge energiebehoeften en 
om te voorzien in alle voedingsstoffen die een athletisch paard nodig heeft.

Omega 3 Mix
Een ‘non-heating’ vlokkenmengeling zonder haver met een hoog 
vetgehalte, speciaal ontwikkeld voor prestatiegerichte paarden. Deze mix 
heeft een hoge energiewaarde en is rijk aan Omega-3, vitaminen, mineralen 
en spoorelementen, om te voldoen aan de behoefte van sportpaarden die 
langdurige intensieve inspanning verrichten, zoals eventing, endurance en 
dressuur.

Racing Mix
Een zeer smakelijke gevlokte topsportmengeling met zwarte haver die 
specifiek is ontwikkeld voor renpaarden. Door een aangepaste hoeveelheid 
suiker en zetmeel is deze mix zeer geschikt voor paarden, die explosieve 
kortdurende inspanningen moeten verrichten. De pellet, extra klein en 
smakelijk, is rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen, mineralen en 
spoorelementen. 

Frysk Mix
Een gevlokte mengeling die speciaal ontworpen is voor Friese paarden die 
aan (duur)sport moeten doen zoals dressuur of aangespannen rijden. Deze 
mix bevat Linamix en sojavlokken. Naast de nodige vitaminen, mineralen 
en spoorelementen bevat deze mix extra koper en zink die zorgen voor een 
mooie huid. De extra pectines zorgen voor een goede darmpassage en het 
lage suiker- en koolhydraatgehalte garandeert een veilige vertering.

Balance Cube
Een pellet die speciaal ontwikkeld is om een rantsoen van granen uit te 
balanceren of om te gebruiken als top-feeding bij het gewone rantsoen. 
Deze eiwitrijke smakelijke pellet is bijzonder rijk aan vitaminen, mineralen en 
spoorelementen en is samengesteld om in kleine hoeveelheden te voeren.

Vital Grain
Een mix van volle granen en een pellet die verrijkt is met vitaminen, 
mineralen en spoorelementen voor explosieve prestaties. De aanwezige 
vitamine E en organische gebonden selenium zorgen voor een sneller 
herstel van de spieren na een grote inspanning.

Breeding
Breeding Cube
Een pellet speciaal ontwikkeld voor dragende en zogende merries. Deze 
pellet bevat het OS-complex, een special ontwikkeld complex van koper, 
zink en mangaan in een optimale verhouding, waardoor gewrichten, 
kraakbeen, pezen en het skelet zich ongestoord kunnen ontwikkelen. 

Starting Cube
Een pellet special 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 lichtverteerbare grondstoffen met een hoge biologische 
waarde waaronder melkproducten. Door de toepassing van OS-complex 
wordt de kans op OCD en OC verminderd.

Growing Cube
Een pellet speciaal ontwikkeld voor veulens 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.

Breeding Mix
Een gevlokte mengeling voor drachtige en lacterende merries, veulens 
en jonge paarden. Deze mix bestaat uit gevlokte granen (gerst en maïs) 
en extra kleine smakelijke korrels verrijkt met zuivelproducten. Om te 
voldoen aan de verhoogde behoefte aan voedingsstoffen voor behoud 
van de gezondheid van de drachtige merrie én voor het ondersteunen van 
de ontwikkeling van het bewegingsapparaat van het jonge veulen in de 
groeifase, is het eiwitgehalte en de calcium/fosfor-verhouding verhoogd.

Specialties
Linamix®
Een extrudaat van lijnzaad, cichorei, trage suikers en granen. Lijnzaad: 
de voordelen van de Omega-3 vetzuren uit het lentegras zijn nu het 
hele jaar beschikbaar. Cichorei: deze zeer specifieke vezel beschermt het 
darmslijmvlies. Antioxidanten: de inname van vitamine E en selenium 
ondersteunt de spierregeneratie die volgt na de inspanning. Trage suikers: 
EquiSweet is een gezonde suikerstroop die zorgt voor een progressieve en 
geleidelijke afgifte van energie.

Recover Mash
Een slobber boordevol vitaminen en mineralen, maar zonder haver. Deze 
mash is uiterst licht verteerbaar door de aanwezigheid van ontsloten 
graanvlokken, gedroogde wortel, erwtenvlokken en tarwezemelen. 
De toevoeging van Linamix zorgt voor de perfecte verhouding tussen 
de onverzadigde omega-3 en omega-6 vetzuren. Bijzonder geschikt 
voor oudere paarden, paarden tijdens periodes van kortstondige stress 
zoals transport en voor de ondersteuning van het herstel na zeer zware 
inspanningen, door de verhoogde hoeveelheid vitaminen (in het bijzonder 
vitamine E), mineralen (organisch gebonden selenium), spoorelementen en 
elektrolyten.

Booster Mix
Een ‘Top-feeding’ die rijk is aan eiwitten en energie. Dit product is bedoeld 
om spiermassa te ontwikkelen en snel te herstellen na een zware 
inspanning. Deze mix wordt idealiter binnen 30 minuten na de inspanning 
gevoerd of als aanvulling op het rantsoen.

Vitalbar All-in-one
Een 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 zoals meidoorn, 
citroenmelisse, heemst, pepermunt en oregano. Ideaal als aanvulling op 
een gras- of ruwvoederrantsoen.

Vitalbar Grainfree
Een 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 
kruiden zoals meidoorn, citroenmelisse, heemst, pepermunt en oregano. 
Ideaal als aanvulling op een gras- of ruwvoederrantsoen.

SpecialCare
Vitamin Support
Bevat een hoge dosis aan vitaminen, mineralen en sporenelementen 
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. Kortom, voor paarden die iets extra’s nodig 
hebben. 

Muscle Support
Voor paarden die volop in training staan. Muscle Support bevat natuurlijke 
antioxidanten, vitamine E, selenium en magnesium. Bij lichamelijke 
inspanning kunnen spieren verzuren door ophoping van spierafvalstoffen. 
De natuurlijke antioxidanten en v itamine E helpen om afvalstoffen in de 
spieren te neutraliseren en af te voeren. Het aanwezige magnesium draagt 
bij aan een soepele spiercoördinatie. Muscle Support ondersteunt het 
uithoudingsvermogen en paarden bewegen soepeler.

Nerv Support
Voor paarden die nerveus en snel gestresst zijn. Nerv Support bevat 
o.a. de componenten magnesium en L-tryptofaan. Magnesium is een 
belangrijk mineraal voor het spier- en zenuwstelsel, de botten, de water- 
en energiehuishouding en de stofwisseling. De specifieke componenten 
magnesium en L-tryptofaan verminderen nervositeit en stress waardoor er 
meer rust en controle is.

Hoof Support
Ter ondersteuning van de consistentie en de structuur van de hoefhoorn. 
Hoof Support bevat o.a. biotine, methionine en de spoorelementen zink, 
koper en mangaan. Deze componenten bevorderen een goedgevormde en 
aangroeiende hoef en geven meer elasticiteit. 

Digestive Support 
Ter ondersteuning van het verteringsapparaat. Geschikt voor paarden die 
extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de vertering van hun rantsoen. 

Joint Support
Ter ondersteuning van de gewrichten. Geschikt voor senior paarden, 
paarden met pees- en gewrichtsproblemen, sportpaarden en jonge 
paarden die net in training zijn.

Treats
Horse Treats
Natuurlijke, gezonde en lekkere paardensnoepjes. Prima geschikt als 
beloning. De voedingswaarde en vitaminering zijn zodanig dat Horse 
Treats niet van invloed zijn op het dagelijks voedingsrantsoen.

>  Horse Treats Herbal 
Met een heerlijke kruidensmaak.

>  Horse Treats Apple 
Met een heerlijke appelsmaak.

>  Horse Treats Vanilla 
Met een heerlijke vanillesmaak.

>  Horse Treats Licorice 
Met een heerlijke smaak van zoethout.

Assortimentsoverzicht

Esther
Waarom staan de packshots dubbel

Esther Audiffred
Packshots van All-in-One en Opti Fibre zijn nog niet beschikbaar op dit moment.




