GEBRUIKER AAN HET WOORD:
ERVARING VAN SONJA LOMAN
Wij hebben Ben Hurry als 4-jarige draver gekocht. Ben Hurry had al
een poos last van allerlei kleine pijntjes, waardoor hij in de koersen
niet meer tot zijn recht kwam. We halen altijd direct de dierenarts er
bij als een paard niet helemaal goed loopt. We hebben bij Ben dan
ook al van alles geprobeerd: scan, foto’s, medicijnen, warmtedekens
en ga zo maar door.

Sonja Loman met haar paard Ben Hurry.

Toen kwamen we op het spoor van Equi No Bute. Ik heb Ben dagelijks
Equi No Bute over zijn voer gegeven zonder het iemand te vertellen.
Vooral om te kijken of mijn man en kinderen iets op zou vallen. Na
een week of 3 werd het effect duidelijk merkbaar en werd Ben Hurry
veel vrolijker. Hij liep als het ware te dansen voor de kar. Twee weken
daarna won hij zijn eerste koers. We vonden het wel even spannend
toen hij door de dopingcontrole moest, maar Equi No Bute is dus
inderdaad dopingvrij, want alles was goed.

Ben je niet bang dat je met Equi No Bute je paard overtraint?
We houden voor Ben gewoon zijn normale trainingsschema aan en hij heeft geen blessures dus daar zijn we zeker niet bang voor.
Het ene paard heeft nu eenmaal meer doorzettingsvermogen en wilskracht dan het andere. Ben Hurry is een paard die het bij een
klein pijntje al gauw goed vindt. En dit helpt hem daar doorheen. In de opbouwperiode van de training geef ik het iedere dag. Als
hij op het niveau is waar hij moet zijn geef ik het alleen nog de dag voor de koers en op de dag zelf en voor het herstel de 2 dagen
na de koers. Ook onze andere paarden krijgen de dagen rondom de koersen Equi No Bute. We merken dat ze daardoor beter
presteren en sneller herstellen. Wij zijn er erg tevreden over.

ERVARING VAN YARDENA VAN ES
Wat voor soort paard is het?
7 jaar, ZZ-l dressuur, trainingsdoel verkoop.
Waarom ben je Equi No Bute gaan gebruiken?
Ik had een van mijn paarden te koop aangeboden. Na vele malen
door verschillende ruiters geprobeerd te zijn, verkocht ik het paard
en moest hij gekeurd worden. Doordat hij zoveel geprobeerd was
door verschillende ruiters merkte ik al met het rijden dat hij wat
last in zijn lijf had en niet zo fijn te rijden was als altijd. Hierdoor
liep hij ook op de volte op het harde niet zoals ik van hem gewend
was. Na onderzoek waren er geen aantoonbare redenen waarom hij
niet fijn op de harde volte liep en bevestigde mijn dierenarts dat het
waarschijnlijk kwam door de vele verschillende ruiters en dat het dus
gewoon spierpijn was. Maar omdat hij wel moest worden gekeurd
ben ik Equi No Bute gaan gebruiken.
Wat zijn de resultaten van Equi No Bute?
Ik zag vrijwel direct resultaat, na 2 dagen merkte ik met rijden al
niets meer van zijn spierpijn. En op de volte was hij ook goed.
Zou je Equi No Bute aanraden, en waarom wel of niet?
Ik kan Equi No Bute aan iedereen aanraden. Het is een heel fijn
product om je paard wat ondersteuning en verlichting te geven in
het bewegingsapparaat. Het fijne is ook dat het zeker vrij en veilig
te gebruiken is.
Yardena van Es met haar paard.
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Uitstekend geschikt voor:
• Paarden op leeftijd
• Drachtige merries
• Paarden met overgewicht
• Prestatiepaarden (sport- en werkpaarden)
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COMPLETE ONDERSTEUNING EN VERLICHTING VAN HET BEWEGINGSAPPARAAT
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