
Door de verarmde landbouwgronden komt geregeld weinig 
magnesium (Mg) in het voer voor. Maar ook hoge gehalten 
calcium (krijt), kalium en fytaten in het overige rantsoen zorgen 
ervoor dat magnesium niet goed wordt opgenomen. In stress 
situaties, zweten en bij een verlaagde pH in het lichaam schei
den de nieren meer magnesium uit. 

Magnesium is een intra cel lulair mineraal. Door de magnesium
waarden in het bloed te bepalen krijg je geen betrouwbare 
diagnose. De bloedwaarden kunnen normaal zijn terwijl toch 
sprake is van een tekort. Dit komt omdat magnesium elders uit 
het lichaam wordt vrijgemaakt (doorgaans de botten) om de 
tekorten aan te vullen.

★★★★★
ontwikkeld door  

en verkrijgbaar bij  
de nieuwe generatie 

dierenartsen en  
professionals★★★★★

EquilinMAGNESIUM voor een rustiger en ontspannen paard

HIP 
AWARD

Hippische 
Toeleverancier

2019
Equilin BV | Postbus 373 | 7570 AJ Oldenzaal 
0541-799803 |  info@equilin.eu | www.equilin.eu

Magnesium is een essentieel mineraal. Het is nodig voor het 
functioneren van het zenuw stelsel, het vrijmaken van energie 
in spieren en voor de activatie van meer dan 300 enzy  men in 
het lichaam. Paarden met een klinisch magnesiumtekort zijn 
vaak nerveus en kunnen hun spieren niet goed ontspannen.

• Zit vaak voldoende in het normale  rantsoen,  
maar wordt beperkt opgenomen

• Ontspant de spieren
• Optimaliseert het zenuwstelsel
• Ondersteunt ruim 300 andere lichaamsfuncties
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BIJWERKINGEN

Niet geven aan paarden en pony’s met nierfalen. Verdere  
bijwerkingen zijn niet bekend. Individuele overgevoeligheid 
voor bepaalde ingrediënten kunnen echter altijd voorkomen.

Bij een flink tekort zal doorgaans binnen een week al effect  
in het gedrag waarneembaar zijn, dieren kunnen de eerste  
10 dagen wat suf zijn als ze een groot tekort hadden en dit 
wordt aangevuld.

Samenstelling: MagnesiumCitraat 100%Dosering 1 of 2 keer daags over het normale voer 
(evt. licht bevochtigen).  
* Opbouwdosering gedurende 3 weken. 
** 1 afgestreken maatschep bevat 8 gram  
magnesiumcitraat, dit is 1,6 gram elementair 
magnesium.

DOSERING* Opbouw Onderhoud

Paard 10 g** 5 g

Pony 6 g 3 g

DOSERING EN INGREDIËNTEN

Verkrijgbaar in potten van 950 g


