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ontwikkeld door
en verkrijgbaar bij
de nieuwe generatie
dierenartsen en
professionals

★★★

BALANCER
AANVULLEND
VOER

Compleet organisch gebonden mineralensupplement met
natuurlijk vitamine E en pre- en probiotica.

Omega 3 DHA

VET EN OLIE

DE NOODZAKELIJKE RUWVOER AANVULLING,
DE BALANCER’S.
Elk paard of pony heeft goed opneembare mineralen en eventueel vitaminen nodig bij het ruwvoer omdat deze in de regel
onvoldoende in het ruwvoer voorkomen. Met name zink,
koper, selenium en vitamine E zijn een punt van aandacht.
Deze zitten onder andere in de BALANCER’S.
De BALANCER’s onderhouden een goede darmflora,
ze corrigeren hem niet.
Dit smakelijke brokje bevat onder andere:
• Organisch goed opneembare mineralen
• Pre- en probiotica bevat voor de vertering van suikers en
eiwitten
• Natuurlijk vitamine E, maar ook A, B en D
• Omega 3 uit lijnzaad
• Zonder toegevoegd ijzer

★★

EquilinBALANCER, de ruwvoeraanvulling

GROW

EIWITTEN

minimaal
1,5% DS
ruwvoer

VEZELS

WATER
Voedingspiramide

Categoriewinnaar ‘Product van het jaar 2015’.

DOSERING EN INGREDIËNTEN

DOSERING*

Geen tot lichte arbeid

Normale tot zware arbeid of bij arm hooi

Paard

100 g

120 gram + BASIC’s en energie naar behoefte
Of 50-60% van de dagdosering met 1 tot 1,5 kg
krachtvoer (muesli)

Pony

60 g

65 gram + BASIC’s en energie naar behoefte

* Indien een langere periode alleen ruwvoer is gevoerd
dan kan de dosering verdubbeld worden voor 10 /12 dagen,
dit is tevens ter stimulering van een goede darmflora.
Koel en droog bewaren.
400 g en 6,3 kg |
Grootverpakking 3x 6,3 kg met 10% korting
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BEVAT ONDER ANDERE:
Samenstelling: lijnzaadschilfers, ontsloten rijst, appelpulp, johannesbroodmeel, lijnzaadvezels, appelmelasse, bietenpulp,
zonnebloemolie.
Analytische bestanddelen/kg: EWpa 0,71, ruw eiwit 12,9 %,
ruw vet 6,4 %, ruwe celstof 9,7 %, ruw as 15 %, calcium 19,5 g,
fosfor 17,6 g, Natrium 8,1 g, magnesium 16,3 g, suiker 8,4%
Toegevoegd /kg Antioxidanten: 1b306(ii) sterk tocoferol houdende extracten van natuurlijke oorsprong 10,0 mg,
Sporenelementen 3b4.10 koper (Cu-chelaat van hydroxy-analoog van methionine) 675 mg, 3b6.10 zink (Zn-chelaat van

hydroxy-analoog van methionine) 2700 mg, 3b5.10 mangaan
(Mn-chelaat van hydroxy-analoog van methionine) 560 mg, jodium (calciumjodaat anhydraat 3b202) 35 mg, 3b811 Selenium
(Se-organisch CNCM I-3399 no. 3b8.12) 10 mg, 3b801 selenium (Natriumseleniet) 3 mg,
Vitamines: 3a672a Vitamin(e) A 65000 IE,, 3a671 Vitamin(e)
D3 20000 IE, 3a700 Vitamin(e) E (RRR-alfatoco-ferol) 5188 mg,
3a316 Vit B9 Foliumzuur 172 mg, 3a880 Biotin(e) 5 mcg,
BALANCER is dopingvrij onder het FEI reglement.

BIJWERKINGEN
Niet bekend. Individuele overgevoeligheid op een specifiek
ingrediënt kan echter altijd voorkomen.
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