
BASIC IS DE BASIS VAN ‘HET NIEUWE VOEREN’
BASIC zorgt voor een goede darmfunctie en goede darmflora. 
Verbetert de algemene gezondheid, ontspant, maar zorgt ook 
voor een werkwillig paard. 

De belangrijkste ingrediënten zijn: magnesium, vitamine E 
zonder selenium, MSM, plantaardige omega 3 vetzuren (DHA 
en EPA), essentiële aminozuren, pre- en probiotica en een 
mycotoxinenbinder. Deze combinatie van ingrediënten maakt 
van BASIC een uniek product. Alle ingrediënten komen niet of 
onvoldoende voor in het normale ruw- en krachtvoer dat een 
paard eet, de zogenoemde nutraceuticals.

Deze unieke 7 in 1 formule van BASIC is tijd- en kostenbespa-
rend omdat de meeste supplementen overbodig zijn gewor-
den*. Ook gaat het paard al zijn of haar voer beter verteren 
en opnemen, dus het krachtvoer kan worden afgebouwd of 
helemaal mee worden gestopt. 

• BASIC is bedoeld om dagelijks aan het paard te voeren.
• BASIC bevat geen volledig vitaminen- en mineralen com-

plex, zodat het naast elk rantsoen kan worden gegeven, 
maar zonder krachtvoer dient er wel een BALANCER 
gegeven te worden.

• Vanaf 2,5 jaar

★★★★★
ontwikkeld door  

en verkrijgbaar bij  
de nieuwe generatie 

dierenartsen en  
professionals★★★★★

EquilinBASIC is een 7 in 1 formule
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*OVERBODIGE SUPPLEMENTEN
• Lijnzaadolie of andere Omega 3 olie
• Magnesium
• Vitamine E bij gezonde paarden
• Supplementen ter ondersteuning van de spieren
• B vitaminen en biotine, die worden aangemaakt  

door de goede darmbacteriën

EVENTUEEL ZINVOLLE SUPPLEMENTEN
• Kuur IMMUNO in voor- en najaar
• GLUCO of ander gewrichtsondersteunend middel
• RECOVER en zout
• Eventueel specifieke supplementen na diagnose van een  

dierenarts naar aanleiding van een vastgesteld probleem.
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verteerbaarheid

minimaal  
1,5% DS  
ruwvoer

Voedingspiramide

Veel (kruiden)supplementen zijn een extra belasting voor 
de lever en juist die lever is superbelangrijk voor een goede 
vertering van het hele rantsoen. 

Baat het niet dan schaadt het niet gaat zeker niet op! 
Raadpleeg daarom altijd een deskundige voor gebruik.



BIJWERKINGEN
• Niet bekend. Individuele overgevoeligheid op een specifiek 

ingrediënt kan echter altijd voorkomen. Paarden met nier falen 
kunnen problemen krijgen met een te hoge magnesium-
waarde in het bloed, dan is er in de regel wel sprake van 
een echt ziek paard. Raadpleeg voor gebruik eerst de 
dierenarts.

BEVAT ONDER ANDERE:
Samenstelling: appelpulp, ontsloten rijst, lijnzaadschilfers, 
lijnzaadvezels, luzerne, johannesbroodmeel, appelmelasse, 
zonnebloemolie, lecithine.
Analytische bestanddelen/kg: EWpa 0,58, ruw eiwit 13,5 %, 
ruw vet 6,7 %, ruwe celstof 13,7 %, ruw as 12,3 %, calcium 8,7 
g, fosfor 2,9 g, Natrium 1,2 g, magnesium 17,6 g, suiker 7,2%
Toegevoegd /kg Antioxidanten 1b306(ii) sterk tocoferol hou-
dende extracten van natuurlijke oorsprong 16 mg.

Bindmiddelen Bentoniet-montmorilloniet (1m558i) 12,8 g, E562 
sepioliet 2,3 g 
Sporenelementen 3b610 zink (Zn-chelaat van hydroxy-ana-
loog van methionine) 216 mg, 3b510 mangaan (Mn-chelaat 
van hydroxy-analoog van methionine) 272 mg 
Vitamines 3a300 Vitamin(e) C 4200 mg, 3a700 (RRR-alfa-
toco-ferol) Vitamin(e) E 2850 mg, DHA (Omega 3) 5000 mg, 
Darmflorastabilatoren 4b1702 Saccharomyces cerevisae 
Sc47 230000 MCFU/kg

BASIC is dopingvrij onder het FEI reglement.

• Vermijd gelijktijdige orale toediening van macroliden 
(bepaalde antibiotica), deze hechten aan de mycotoxinen 
binders waardoor de antibiotica minder werkzaam wordt.
Let op, deze antibiotica wordt alleen als derde keus  
gebruikt bij veulens met een aangetoonde bacterie.

Het moet minimaal 6 weken (2 zakken voor een paard)  
worden gegeven voor het resultaat zicht- en merkbaar is, 
hierna zal het paard zich nog blijven verbeteren.
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* Opbouwdosering gedurende 3 weken. Bij stress of 
zware inspanning gedurende enkele dagen de dosering 
verhogen tot opbouwdosering. Koel en droog bewaren.

400 g en 6,3 kg |  
Grootverpakking 3x 6,3 kg met 10% korting

DOSERING Opbouw * Onderhoud 
Recreatie i.c.m.BALANCER

Onderhoud
Sport / indicatie met 60-100% BALANCER

Paard 350 - 450 g 120 - 180 g 180 - 250 g

Pony 150 - 350 g 65 - 100 g 100 - 225 g

EquilinBASIC  
DOSERING EN INGREDIËNTEN

Bij het merendeel van alle paarden en pony’s die de BASIC’s 
krijgen kunnen binnen 3 tot 5 weken meerdere van de hierna 
genoemde verbeteringen waargenomen worden: 

• Een zeer mooie glans en intense kleur 
• Een beter uithoudingsvermogen 
• Sneller herstel na arbeid (minder stijf de dagen na de training) 
• Een verlaagde hartslag in rust en tijdens arbeid
• Een betere bespiering, bovenlijn en soepeler bewegen
• Een algehele lagere spierspanning, meer ontspanning 

• Een verbeterde structuur van de mest
• Slanker in de lendenen, minder opgeblazen
• Rustiger en minder nerveus en constanter in hun gedrag 
• Een betere hoornkwaliteit van de hoeven 

Mochten paarden onvoldoende reageren op BASIC’s na de 
eerste 6 weken, neem dan gerust contact met ons op of de 
dierenarts, zodat we kunnen meedenken naar een mogelijke  
onderliggende oorzaak.
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