
KRIJGT HET PAARD / PONY  
VOLDOENDE RUWVOER? 

(minimaal 1,5 kg DS per 100 kg lichaamsgewicht)

KEUZEWIJZER EQUILIN PRODUCTEN

KRIJGT HET PAARD EEN AANVULLING 
GEBASEERD OP RUWVOERANALYSE?

Rantsoenberekening op maat door Equilin. Zie website.

Meer ruwvoer geven

www.equilin.eu    •   info@equilin.eu
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BEHOEFTE AAN EXTRA AANVULLING?
Corrigeert het rantsoen en ondersteunt paarden 
o.a. bij problemen met: 
• het spiermetabolisme 
• het gedrag en uithoudingsvermogen
• de hoeven, vacht en huid
• terugkerende blessures
• insulineresistentie, Cushing (PPID)
• overgevoeligheid voor koliek 
• luchtwegaandoeningen
• de weerstand

EquilinIMMUNO als kuur geven (2 zakken)
• Kan naast elk rantsoen. Eerste 3 weken opbouwdosering,  
  dan is geen extra mineralenaanvulling nodig. Niet meer 
  dan 3 kg krachtvoer per dag erbij (pulp en/of luzerne   
  achtige producten worden niet als krachtvoer beschouwd). 
  Krachtvoer kan worden afgebouwd na 2 / 3 weken.
• Eerste 14 dagen mogelijk ontgiftingsverschijnselen.
• Contraindicatie: dracht, vroege lactatie,  
  acute hoefbevangenheid en ernstig zieke dieren.
• Na de EquilnIMMUNO-kuur het rantsoen aanpassen en 
  eventueel overstappen op EquilinBASIC.
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EquilinBasic geven
• Kan bij elk rantsoen gegeven, maar let op  
  mineralenbehoefte.
• In wedstrijdseizoen of bij erg zieke dieren.

Een volledig basisrantsoen bestaat uit:
• Minimaal 1,5 kg DS ruwvoer /100 kg lichaamsgewicht  
  (met gemiddeld 10–12% suiker)
• Mineralenaanvulling liefst organisch gebonden
• Aanvulling essentiele aminozuren (luzerne of evt. non-GMO soja)
• Zoutblok
• Voldoende vers schoon drinkwater
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NEEIS HET RUWVOER GEANALYSEERD?

Minder dan 2,5 kg krachtvoer per dag
let op: een voerschep bevat +/- 750 gram 

Mineralen aanvullen;  bij 1 tot 1,5 kg krachtvoer 
een halve dosering BALANCER

Meer dan 2,5 kg krachtvoer per dag
let op: een voerschep bevat +/- 750 gram 

De mineralenaanvulling is theoretisch voldoende  
(opneembaarheid mineralen staat ter discussie)

Mineralen aanvullen liefst met levende gist  
voor het stabiliseren van de darmflora,  

dit zit in EquilinBALANCER.

Als men start met BALANCER dan kan 12 dagen een dubbele 
dosering gegeven worden voor de darmflora. Indien gewenst 
kan BALANCER goed aangevuld worden met EquilinMAGNESIUM.


