GEBRUIKER AAN HET WOORD:
ERVARING VAN DORINE VERHEUL
Univers was een succesvolle draver. Ongeveer 2 jaar geleden kreeg ik hem van
zijn vorige eigenaren. Zij vonden dat hij na zijn succesvolle carrière een goed en
leuk leven verdiende. Ik heb hem eerst anderhalf jaar de tijd gegeven om van een
gefocust prestatiepaard weer gewoon paard te laten zijn. Sinds een half jaar heb ik
hem weer opgepakt met als doel Univers ontspannen, recreatief te kunnen rijden.

Dorine Verheul met haar paard Univers.

Waarom ben je Equi Total Balance gaan gebruiken?
Verschillende redenen. Zijn mest was te dun, hij kwam lastig uit de wintervacht,
hij was nog teveel gefocust op presteren wat wil zeggen dat hij altijd het idee
had zo hard mogelijk te moeten, en ter ondersteuning van de training. De manier
waarop ik hem graag wil rijden vergt totaal andere spieren. De voorhand is super
ontwikkeld, maar de rugspieren en de achterhand zijn veel minder ontwikkeld. Ik
train onder begeleiding van een sportmasseuse die hem regelmatig onder handen
neemt.

Wat zijn de resultaten van Equi Totale Balance?
Het eerst zichtbaar was de mest die weer normaal werd na een dag of 6. Zijn vacht werd mooier en ik merkte dat hij steeds meer ontspande. Na een
ruime maand Equi Total Balance merk ik ook verschil in zijn soepelheid van bewegen. Na een zware training liep hij van voren nog wel eens wat stijf
en struikelde hij nog wel eens. Dat is nu een stuk minder. De rugspieren en de achterhand beginnen zich te ontwikkelen en de Equi Total Balance
helpt de spierpijn te beperken en geeft hem een beetje extra uithoudingsvermogen. Natuurlijk groeit het vertrouwen ook naarmate je langer samen
traint, maar ik heb echt het idee dat hij met de ondersteuning van Equi Total Balance meer ontspannen is en meer plezier heeft in de trainingen.
Blijf je het gebruiken?
Omdat het zijn gehele gezondheid ondersteunt blijf ik het zeker gebruiken. Bovendien vindt hij het ook nog eens heel erg lekker, evenals de erfhond.
Zou je Equi Total Balance aan anderen aanraden?
Absoluut. Het is een 100% natuurlijk product dat de weerstand versterkt waardoor veel problemen er mee aangepakt kunnen worden. Vooral bij
maagproblemen, koliek, diarree, maar ook bij jeukklachten en ander soortige allergische reacties kan het goed werken.

ERVARING VAN NICOLE HENNINK
Harry is een superfijn paard en een belofte in de dressuur. Harry is nu 5 en weer
zo goed als topfit. Eind vorig jaar begon hij ineens erg snel te zweten tijdens het
rijden. Ik heb hem toen geschoren in de hoop dat het zweten daardoor minder
zou worden. Dat hielp helaas niet. Hij werd wat sloom en begon steeds meer in te
vallen. Na het scheren deed zijn vacht liet zijn vacht geen enkele haargroei zien.
Eerst konden de dierenartsen niks vinden, maar het bleek een zware worminfectie
te zijn. Daar heeft zijn gezondheid een flinke knauw van gehad.
Waarom ben je Equi Total Balance gaan gebruiken?
De wormkuren zijn nodig om de worminfectie op te lossen, maar plegen wel een
aanslag op de conditie van een paard met een verminderde weerstand. Ik kreeg de
kans om via mijn werk Equi Total Balance te testen. Dat wilde ik graag proberen
voor Harry om zijn weerstand te verhogen.

Nicole Hennink met haar paard Harry.
Wat zijn de resultaten van Equi Totale Balance?
Na de worminfectie begon Harry zijn eigen mest en zand te eten. Dat wil je koste wat kost voorkomen. Een graasmasker hielp niet, want hij
ontdekte heel snel hoe hij die af kon krijgen. Toen ik hem Equi Total Balance ging geven hield hij vrijwel direct op met mest en zand eten, omdat de
mineralen en spoorelementen die hij nodig had daar in zitten. In zijn vacht zag je vrij snel weer nieuwe haartjes groeien en de wondjes die hij op
zijn huid zaten begonnen te herstellen. Ik denk dat het ook goed ondersteunt heeft om de schadelijke stoffen van de wormkuren uit zijn lichaam
te krijgen. Harry was heel erg ingevallen en langzamerhand zag ik hem weer bijkomen. Nu glanst hij weer en zit hij lekker in zijn vel. Alleen de
bespiering is nog niet weer helemaal op het oude niveau. Ik was verbaast hoe lekker Harry het vond, want hij is een kritische eter. Maar Equi Total
Balance eet zij zonder problemen op.
Blijf je Equi Total Balance gebruiken?
Ik blijf het zeker gebruiken, maar geef het nu niet meer iedere dag. Een aantal keren per week geef ik Harry nog een scheut door zijn eten om hem
nog wat extra te ondersteunen. Vooral bij temperatuurswisselingen is hij nog wel eens gevoelig op de maag en de darmen. Dat is met een paar
dagen Equi Total Balance altijd snel verholpen.
Zou je het aanraden aan anderen?
Ja, ik zou het vooral aanraden voor paard met vage klachten. Omdat Equi Total Balance het immuunsysteem versterkt kun je het inzetten bij veel
verschillende ongemakken. Er zit geen suiker in en het is puur natuur.
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GEBRUIKER AAN HET WOORD:
ERVARING VAN ANOUK BOTTING
Waarom ben je Equi Total Balance gaan gebruiken?
Ongeveer 2 maanden geleden zijn we begonnen met het voeren van Equi Total
Balance aan merrie Igranta. Daar loopt op dit moment nog een veulentje bij en
de merrie was een beetje te schraal geworden op de ribben. We zijn Total Balance
gaan voeren om haar extra te ondersteunen en een beetje bij te komen.
Wat zijn de resultaten van Equi Totale Balance?
Na ongeveer 14 dagen begon ik te merken dat het aansingelen gemakkelijker ging.
Ze was veel minder opgeblazen. Over het algemeen werd ze vriendelijker in de
omgang en minder gevoelig op het been. Nu we het langer aan de merrie voeren
zien we dat de verbeteringen doorzetten. Haar totale conditie en gezondheid is
beter geworden, op de ribben is ze bijgekomen en de opgeblazen bik ging er af.
Anouk Botting met Igranta.
Ben je tevreden over Equi Total Balance?
Wij zijn altijd bezig met de gezondheid van paarden, dus ook met de voeding en voedingssupplementen. We hadden nooit gedacht dat dit product
zo zou werken, maar we zien het resultaat en het werkt gewoon goed.
Blijf je Equi Total Balance gebruiken?
Zo lang Igranta het nodig heeft blijven we het haar voeren. Ze vindt het lekker dus voor haar geen probleem. We hebben ook nog vijf 3-jarigen op
het land staan. Die halen we straks naar binnen en die zijn nu al een beetje aan de schrale kant. We overwegen om ook die jonge paarden een aantal
maanden Equi Total Balance te gaan geven.

ERVARING VAN RILANA SANGERS
Waarom ben je Equi Total Balance gaan gebruiken?
Radante is een ster merrie, maar toen ik haar kocht was ze behoorlijk in slechte
conditie. Ze was vermagerd, de vacht was dof, ze had erge mok aan de achterbenen
en de hoeven waren in slechte conditie. Natuurlijk heb ik haar direct op het beste
voer gezet, maar ik vond dat ze nog wel wat extra ondersteuning kon gebruiken.
Wanneer zag je voor het eerst verschil?
Na ongeveer 2 weken begonnen een aantal dingen op te vallen. Radante heeft een
ongelukje gehad in de trailer waar ze een flinke wond op de heup aan overhield.
Die wond was opvallend snel dicht en genezen. Ook de ernstige mok op de
achterbenen werd heel snel minder. Ik heb het idee dat Total Balance zeker heeft
bijgedragen in de maximale opname van de voedingsstoffen uit het voer en in de
kwaliteit van de vacht. Ook merk ik dat ze steeds soepeler wordt in de spieren. Je
kunt nu weer zien dat ze een ster merrie is.

Rilana Sangers met haard paard Radante.

Ben je tevreden over Equi Total Balance?
Equi Total Balance heeft Radante ondersteunt in een periode dat ze echt even wat extra ondersteuning nodig had met goed resultaat. Het is een
breed werkend supplement dat haar totale gezondheid en conditie ten goede komt.
Blijf je het gebruiken?
Radante is nu drachtig. Het gaat momenteel erg goed met haar. Als ze in de toekomst even weer een extra steuntje in de rug nodig heeft ga ik weer
Total Balance bijvoeren.
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EQUI
TOTAL
BALANCE
de dagelijkse dosis gezondheid voor uw paard!
Reguleert de spijsverteringsprocessen en bevordert
de optimale werking van de maag en darmen.
Equi Total Balance versterkt het immuunsysteem en
brengt het paard totaal in balans.
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Bevordert de optimale werking van de maag en darmen.
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