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GECONCENTREERDE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

E

quiforce is een reeks van zeer geconcentreerde
voedingssupplementen voor paarden en pony’s mét
bewezen resultaten. Alleen ingrediënten van de hoogste
kwaliteit zijn in deze producten verwerkt, zoals organisch
gebonden sporenelementen, ingekapselde/gecoate
vitaminen, aminozuren, gistextracten, natuurlijke
smaakstoffen en antioxidanten (voornamelijk kruiden en/
of etherische oliën).
Met behulp van natuurlijke kruiden en smaakstoffen zijn
de producten zeer smaakvol en worden daardoor goed
opgenomen.
Alle EquiForce producten worden volgens HACCP richt
lijnen geproduceerd en zijn vrij van stoffen die voorkomen
op de dopinglijst van de FEI en de British Jockey Club.
Alle producten zijn in poedervorm (met uitzondering
van Equiforce Oil, Matrix HA (Liquid) en B+ (Liquid)),
gemakkelijk in gebruik en eenvoudig te doseren.
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EquiForce B+
EquiForce B+ is samengesteld
uit B-vitaminen (B1, B2, B6 en
B12), MSM en biergist.
Het helpt tijdens perioden van
verharen, bij vermoeidheid,
lusteloosheid, ouderdomsver
schijnselen, verhoogde behoef
te door zware training en ter
ondersteuning van het herstel
na perioden van verminderde weerstand. Het herstelt het
B-vitaminen level van paarden in 3 à 4 weken terug naar
de normale waarden.
Voor paarden die een verhoogde behoefte hebben aan
B-vitaminen, door bijvoorbeeld verminderde weerstand,
hard werken of door een verminderde dikke darmwerking
(veel voorkomend bij oudere paarden), kan een langdurige
ondersteuning bevorderlijk zijn. B-vitaminen zijn water
oplosbaar waardoor een overschot niet kan worden
opgeslagen bij een paard voor later gebruik.
dagelijkse dosering:

Paard: 40 g (3 schepjes)
Pony: 25-30 g (2 schepjes)
verpakking:

1 kg / 3 kg

Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
MSM
Biergist

per kg
4.000 mg
1.750 mg
1.750 mg
10 mg
40.000 mg
10.000 mg

per 40 g
160 mg
70 mg
70 mg
0,4 mg
1.000 mg
250 mg

EquiForce B+ (Liquid)
EquiForce B+ (Liquid) is een geconcen
treerd vloeibaar vitamine B supplement,
rijk aan alle B-vitamines die paarden
nodig hebben. Aanbevolen ter preventie
van of als aanvulling op tekorten,
welke kunnen ontstaan in perioden
van verharen, tijdens de groeiperiode
(veulens/jonge dieren) en tijdens inten
sieve trainingen en/of wedstrijden.
B-vitamines zijn belangrijke bouwstenen voor een gezonde
huid, vacht en hoeven. Daarnaast hebben ze een grote
invloed op de energiestofwisseling van het paard. Paarden
die lusteloos ogen kunnen vaak geholpen worden met
extra B-vitamines.
Voor paarden die een verhoogde behoefte hebben aan
B-vitaminen, door bijvoorbeeld verminderde weerstand,
hard werken of door een verminderde dikke darmwerking
(veel voorkomend bij oudere paarden), kan een langdurige
ondersteuning bevorderlijk zijn. B-vitaminen zijn water
oplosbaar waardoor een overschot niet kan worden opge
slagen bij een paard voor later gebruik.
dagelijkse dosering (voor het gebruik goed schudden):

Paard: 20 ml
Pony: 10-15 ml
verpakking:

1 liter

Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Foliumzuur
Niacine
D-Panthenol
Choline-Chloride

per liter
3.000 mg
6.000 mg
5.000 mg
20 mg
200 mg
1.000 mg
30.000 mg
15.000 mg
100.000 mg

per 20 ml
60 mg
120 mg
100 mg
0,4 mg
0,4 mg
20 mg
600 mg
300 mg
2.000 mg
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Bevat Sel-Plex®
ter bevordering van
vruchtbaarheidscyclus

EquiForce Beta+

EquiForce Beta+ is zeer geschikt
voor fokmerries en actieve
dekhengsten. Dit bètacaroteen
supplement met de toevoeging
van natuurlijke vitamine E, sele
nium en aminozuren bevordert
de hengstigheid en de eisprong
bij merries en versterkt de in
standhouding van een geslaagde
zwangerschap. Het verbetert daarnaast de kwaliteit en
kwantiteit van de sperma bij dekhengsten.
Indien de merrie al vroeg in het jaar (voor aanvang van
het graasseizoen) ingezet wordt voor de fokkerij, is het
verstandig om vanaf het begin van het jaar te starten met
het bijvoeren van het supplement voor een optimale voor
bereiding op het dekseizoen.
dagelijkse dosering:

Paard (merries en hengsten): 30 g (2 schepjes)
Pony (merries en hengsten): 15-20 g (1-1½ schepjes)
Hogere dosering alleen aanhouden op advies van een
dierenarts!
verpakking:

3 kg
Bètacaroteen
Natuurlijke vitamine E
Selenium (Se)

per kg
12.000 mg
45.000 IE
22 mg

per 30 g
360 mg
1.350 IE
0,7 mg

Natuurlijke vitamine E =
40% effectiever dan
synthetische

EquiForce E+

EquiForce E+ is een geconcen
treerd supplement van natuur
lijke vitamine E en verrijkt met
organisch gebonden selenium,
magnesium en zes aminozuren,
welke het effect van de vitamine
E ondersteunen en versterken.
EquiForce E+ stimuleert de opbouw van spiermassa en
beschermt de spiercellen van het paard tijdens trainingen
en (sport)prestaties. Daarom is het supplement aanbevolen
voor paarden in zware training/wedstrijdperioden,
paarden met stijve of gevoelige spieren, voor jonge
paarden (net in het werk) en ter verbetering van de
vruchtbaarheid bij fokpaarden.
Het product is tevens verrijkt met magnesium, welke
het zenuwstelsel versterkt en als een spierontspanner
fungeert.
dagelijkse dosering:

Paard: 40 g (3 schepjes)
Pony: 25-30 g (2 schepjes)
Hogere dosering alleen aanhouden op advies van een
dierenarts!
verpakking:

1 kg / 3 kg
Natuurlijke vitamine E
Magnesium (Mg)
Selenium (Se)
Lysine
Methionine+Cysteine
Threonine
Tryptofaan
Valine

per kg
50.000 IE
40.000 mg
25 mg
10.000 mg
9.000 mg
2.000 mg
700 mg
1.700 mg

per 40 g
2.000 IE
1.600 mg
1 mg
400 mg
360 mg
80 mg
30 mg
70 mg
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EquiForce Ferro
EquiForce Ferro bestaat uit gecon
centreerd en goed opneembaar
organisch gebonden ijzer, verrijkt
met essentiële aminozuren,
vitaminen en organisch gebonden
sporenelementen. IJzer heeft
een gunstige invloed op het
zuurstoftransport door rode
bloedcellen naar spieren.
EquiForce Ferro is aanbevolen
voor paarden met lage bloedwaarden (vaak ontstaan na
perioden van intensieve arbeid, spannende tijden of bij
onvolledige voeding). De toegevoegde vitamine B en C
ondersteunen een goede opname van ijzer en daarmee
het herstel van de bloedwaarden.
dagelijkse dosering:

Paard: 40 g (3 schepjes)
Pony: 25-30 g (2 schepjes)
Hogere dosering alleen aanhouden op advies van een
dierenarts!
verpakking:

1 kg / 3 kg
IJzer (Fe)
Zink (Zn)
Koper (Cu)
Mangaan (Mn)
Selenium (Se)
Lysine
Methionine+Cysteine
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C

per kg
7.500 mg
4.000 mg
1.500 mg
2.000 mg
15 mg
7.500 mg
8.500 mg
1.750 mg
1.250 mg
1.000 mg
12 mg
7.500 mg

per 40 g
300 mg
160 mg
60 mg
80 mg
0,6 mg
300 mg
340 mg
70 mg
50 mg
40 mg
0,5 mg
300 mg

Biotine +
alle benodigde
bouwstoffen

EquiForce Foot

EquiForce Foot is een geconcen
treerd en goed opneembaar biotine
supplement met toevoeging van
MSM, vitaminen, biergist, essentiële
aminozuren en organisch gebonden
sporenelementen.
De hoogwaardige, veelzijdige
samenstelling ondersteunt de hele
hoef en verzekert de vorming van
gezonde en sterke hoorn. De inzet van EquiForce Foot is
raadzaam in geval van broze, breekbare hoorn en slechte
hoorngroei.
Vanwege de trage groei van de hoornwand dient u het
product minimaal een half jaar te verstrekken. Echter is een
eerste duidelijke resultaat reeds na 1 à 2 maanden zichtbaar.
Wanneer de zwakke hoeven ontstaan door ouderdom of
aanleg, kan het zinvol zijn om EquiForce Foot permanent te
verstrekken.
dagelijkse dosering:

Paard: 15 g (1 schepje)
Pony: 7,5 g (½ schepje)
Hogere dosering alleen aanhouden op advies van een
dierenarts!
verpakking:

1 kg / 3 kg
Biotine
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Methionine+Cysteine
MSM
Zink (Zn)
Koper (Cu)
Selenium (Se)

per kg
5.000 mg
1.700 mg
3.000 mg
1.700 mg
8,0 mg
20.000 mg
60.000 mg
180.000 mg
40.000 mg
15.000 mg
2.500 mg
30 mg

per 15 g
75 mg
25 mg
25 mg
11 mg
0,1 mg
300 mg
900 mg
2.700 mg
600 mg
225 mg
38 mg
0,5 mg
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EquiForce Lyte

Sterk geconcentreerd

EquiForce Lyte bevat een sterk
geconcentreerde dosering elek
trolyten, waaraan tevens orga
nisch gebonden sporenelementen
en krachtige antioxidanten aan
toegevoegd zijn.
Het zorgt voor een optimale elek
trolyten- en vochtbalans, geeft
een effectieve bescherming aan de spieren en verbetert
het uithoudingsvermogen. Daarnaast ondersteunt het een
hogere wateropname en een snel herstel tijdens en na een
zware training/wedstrijd en transport.
dagelijkse dosering:

Paard: 10 g per 100 kg lichaamsgewicht, onder normale
omstandigheden.
Indien er sprake is van veel zweten: gedurende 2 à 3 dagen
20 g per 100 kg lichaamsgewicht aanhouden.
verpakking:

1,5 kg / 5 kg
Natrium (Na)
Kalium (K)
Chloride (Cl)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Koper (Cu)
Mangaan (Mn)
Zink (Zn)
Selenium (Se)
Vitamine C
Natuurlijke vitamine E

per kg
200 g
100 g
381 g
10 g
20 g
600 mg
900 mg
1.000 mg
10 mg
6.000 mg
10.000 IE

per 50 g
10 g
5g
19 g
0,5 g
1,0 g
30 mg
45 mg
50 mg
0,5 mg
300 mg
500 IE

EquiForce Magnesium

Hoogst mogelijke
gehalte pure
magnesium (54%)

EquiForce Magnesium bevat een
hoog gehalte aan eenvoudig
opneembare magnesium,
welke zeer belangrijk is voor
de spier- en zenuwfunctie van
het (sport)paard. Het is een
ideale aanvulling voor paarden
met spanning in stress-situaties.
Magnesium is tevens een
belangrijke bouwsteen voor het paardenskelet.
Jonge paarden en paarden die zware arbeid moeten
verrichten hebben een hogere behoefte aan magnesium
voor de groei van het skelet en een verhoogde stof
wisseling. Kleine tekorten kunnen al leiden tot spanning in
stress-situaties en zelfs tot verminderde elasticiteit, minder
coördinatie, spierspanning en spierstijfheid.
dagelijkse dosering:

Paard: 15 g (1 schepje)
Pony: 7,5 -12 g (1/4 tot 3/4 schepje)
Bij langdurig gebruik mag de dagelijks aanbevolen
dosering niet overschreden worden.
verpakking:

1,5 kg / 5 kg

Magnesium (Mg)

per kg
540 g

per 15 g
8g
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EquiForce Matrix HA

Uniek duo-effect:
bescherming &
verbetering

Gezonde en soepele gewrichten
zijn essentieel voor de pres
taties en het welzijn van een
paard. De moderne paarden
sport stelt hoge eisen aan een
paard, hierdoor is gewrichts
bescherming een belangrijk
onderdeel geworden in het
sportpaardenmanagement.
EquiForce Matrix HA is één van de meest geconcentreerde
producten op de markt, en is samengesteld uit glucosa
mine, MSM, chrondroitine, boswellin en HA. Het heeft een
unieke dubbelwerkende formule voor behoud en verbe
tering van gezond kraakbeen en soepele gewrichten bij
zware belasting tijdens trainingen en wedstrijden of bij
ouderdom. EquiForce Matrix HA is ook zeer geschikt voor
paarden die, om welke reden dan ook, stalrust voorge
schreven hebben gekregen en daardoor een tekort aan
beweging hebben.
dagelijkse dosering bij (zware) belasting:

Paard: 30 g (2 schepjes)
Pony: 10-15 g (1 – 1½ schepje)
Voor preventie/onderhoud: halve dosering aanhouden!
verpakking:

1 kg / 3 kg
MSM
Glucosamine HCI
Chondroitinsulfaat
Boswelliazuur
Hyaluronzuur (HA)

per kg
400 g
300 g
80 g
80 g
10.000 mg

per 30 g
12 g
9g
2,4 g
2,4 g
300 mg

EquiForce Matrix HA (Liquid)

Uniek duo-effect:
bescherming &
verbetering

EquiForce Matrix HA (Liquid) is een vloei
baar supplement ter ondersteuning en
verbetering van de mobiliteit van het paard
en is een exacte kopie van onze bewezen
Matrix HA in poedervorm. EquiForce Matrix
HA is één van de meest geconcentreerde
producten op de markt, en is samengesteld
uit glucosamine, MSM, chrondroitine,
boswellin en HA.
Het heeft een unieke dubbelwerkende formule ter
bescherming van de gewrichten. Het verbetert daarbij
ook de gewrichtsfunctie en mobiliteit als deze verminderd
is door bijv. leeftijd of blessures. EquiForce Matrix HA is
ook te gebruiken bij paarden die boxrust voorgeschreven
hebben gekregen. Dit supplement werkt zeer snel en geeft
al een merkbaar effect na 2-3 weken.
dagelijkse dosering (voor gebruik goed schudden):

Paard: 50 ml
Pony: 25-30 ml
Voor preventie/onderhoud: halve dosering aanhouden!
verpakking:

1 liter
MSM
Glucosamine HCI
Chondroitinsulfaat
Boswelliazuur
Hyaluronzuur (HA)

per liter
240 g
180 g
48 g
48 g
6.000 mg

per 50 ml
12 g
9g
2,4 g
2,4 g
300 mg
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Rijk aan essentiële
omega-vetzuren

EquiForce Oil

EquiForce Oil is rijk aan energie en
essentiële vetzuren met een perfecte
verhouding van de belangrijke
essentiële vetzuren (omega 3-6-9).
Het is samengesteld uit 3 verschillende
koudgeperste plantaardige oliën
(koolzaad, lijnzaad en mais) en is
ideaal voor een bevordering van de
algehele conditie, goede darmwerking,
glanzende vacht en ter bevordering
van het natuurlijk afweersysteem.
EquiForce Oil is ideaal om het aandeel zetmeel in het
rantsoen te reduceren, of om het rantsoen energierijker
te maken zonder extra granen te voeren.
dagelijkse dosering:

Paard: 2-3 dl
Pony: 1-2 dl
Gedurende 1 à 2 weken geleidelijk opbouwen.
Pas de dosis aan overeenkomend met het arbeidsniveau
en de lichaams-, huid- en vachtconditie.
verpakking:

5 l / 10 l
Energie
Ruw vet
Natuurlijke vitamine E

per kg
31,5 MJ*
Min. 98%
2.200 IE
*3 dl bevat 8,1 MJ

Voor de EquiForce Oil 10 l verpakking
zijn er pompjes verkrijgbaar om handig
te doseren.

EquiForce Zinc & Copper
EquiForce Zinc & Copper is een
geconcentreerd en makkelijk
opneembaar supplement van
organisch zink en koper (Cu) met
natuurlijke vit. E en organisch
selenium. Het onderhoudt de
natuurlijke barrière en voedt en
beschermt de huid van binnenuit.
EquiForce Zinc & Copper is
daarom aanbevolen voor paarden waarvan de natuurlijke
bescherming van de huid en het immuunsysteem ver
zwakt zijn, bv. bij modderige paddocks/weides, tijdens
regenachtige perioden of gedurende warme perioden
wanneer paarden veel last hebben van insecten.
Zink en koper spelen ook een belangrijke rol in de minera
lisatie van kraakbeen van het skelet van veulens en jonge
paarden en in het onderhoud van het skelet van volwassen
paarden. Daarnaast spelen zink en koper een belangrijke
rol in zowel het immuunsysteem als in de spierfuncties.
Vaak is het aandeel zink en koper laag in ruwvoer waar
door een supplement bijgeven bevorderlijk is.
dagelijkse dosering:

Paard: 20 g (1 schepje)
Pony: 10-15 g ( ½ – ¾ schepje)
Supplement minimaal 8 weken gebruiken.
Indien nodig, het gebruik herhalen in overleg met een
nutritioneel expert.
verpakking:

1 kg / 3 kg
Zink (Zn)
Koper (Cu)
Methionine
Selenium (Se)
Natuurlijke vitamine E

per kg
7.500 mg
2.500 mg
10.000 mg
25 mg
5.000 IE

per 20 g
150 mg
50 mg
200 mg
0,5 mg
100 IE
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EquiForce Complete
EquiForce Complete is een
geconcentreerde multivitami
nen- en mineralensupplement
met een zeer hoge biologische
beschikbaarheid. Het baseert
op luzerne, zeewier, natuurlijke
kruiden en aroma’s (pepermunt
en fenegriek), is vrij van melasse
en bevat uitsluitend gecoate vitaminen en organisch
(gechelateerde) sporenelementen om de hoogste
nutritionele waarden en een langdurige houdbaarheid
te kunnen garanderen.
EquiForce Complete is ideaal om een graanrantsoen
met de juiste vitaminen en mineralen aan te vullen.
Maar ook zeer geschikt voor paarden die alleen een
vitaminen en mineralen aanvulling nodig hebben
(bijv. grazende paarden), als extra aanvulling indien er
zeer weinig krachtvoer gevoerd wordt en/of bij
een slechte kwaliteit ruwvoer.

Per kg
Vitamine A
300.000 IE
Vitamine B1
100 mg
Vitamine B2
80 mg
Vitamine B6
35 mg
Vitamine B12
250 mcg
Vitamine C
1.000 mg
Vitamine D3
20.000 IE
Vitamine E
5.000 IE
Vitamin K3
60 mg
Biotine
5.500 mcg
Choline Chloride 1.500 mg
Niacinamide
250 mg
Calcium-D-	
100 mg
Pantothenaat
Foliumzuur
40 mg
Zink (Zn)*
3.000 mg
IJzer (Fe)*
2.500 mg
Mangaan (Mn)* 1.600 mg
Koperr (Cu)*
1.000 mg
Selenium (Se)*
15 mg
Jodium*
10 mg
Kobalt*
10 mg
*100% organisch

dagelijkse dosering:			
Intensiteit

Paard

Grote pony’s

Kleine pony’s

Onderhoud

100 g

70 g

35 g

Lichte/gemiddelde arbeid

150 g

100 g

50 g

Intensieve arbeid

200 g

130 g

65 g

Veulens en jaarlingen

150 g

100 g

50 g

Dragende merries (8-11 mnd)

200 g

130 g

65 g

Melkgevende merries

250 g

160 g

80 g

verpakking:

9 kg / 20 kg

Analyse:
Ruw eiwit:
Ruwe celstof:
Ruw vet:
Ruw as:
Natrium (Na):
Calcium (Ca):
Fosfor (P):
Magnesium (Mg):
Kalium (K):
Jodium (I):

2,9 %
3,1 %
3,3 %
66,4 %
3,7 %
12,0 %
3,0 %
3,0 %
1,7 %
10 ppm
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