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Een BALANCER voor opgroeiende paarden en pony’s en 
drachtige en lacterende merries.

Elk paard of pony heeft goed opneembare mineralen en  
eventueel vitaminen nodig bij het ruwvoer, omdat deze  
onvoldoende in het ruwvoer voorkomen. Met name zink,  
koper, selenium en vitamine E zijn een punt van aandacht. 
Deze zitten onder andere in de BALANCER’S van Equilin®.

GROW    paarden en pony’s onder de 3,5 jaar, maar ook 
drachtige en lacterende merries. GROW bevat ook goed  
opneembaar eiwit en omega 3 (DHA/EPA).

BALANCER en GROW onderhouden een goede darmflora,  
ze corrigeren hem niet.

EquilinGROW is een smakelijke BALANCER en  
bevat onder andere:
• Essentiële aminozuren (eiwitten)
• Organisch goed opneembare mineralen
• Pre- en probiotica voor de vertering van suikers en eiwitten 

en een goede darmflora
• Natuurlijk vitamine E en goed opneembaar selenium
• Omega 3 uit lijnzaad en DHA en EPA uit algen
• Zonder toegevoegd ijzer

★★★★★
ontwikkeld door  

en verkrijgbaar bij  
de nieuwe generatie 

dierenartsen en  
professionals★★★★★
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BIJWERKINGEN

• Niet bekend. Individuele overgevoeligheid op een specifiek 
ingrediënt kan echter altijd voorkomen.

BEVAT ONDER ANDERE:

Samenstelling: aardappeleiwit, lijnzaadschilfers, appelpulp, 
johannesbroodmeel, lijnzaadvezels, lecithine, appelmelasse, 
zonnebloemolie
Analytische bestanddelen/kg: EWpa 0,57, ruw eiwit 16,9%, 
ruw vet 8,1%, ruwe celstof 6%, ruw as 33%, calcium 62 g, 
fosfor 66 g, natrium 7,9 g, magnesium 22,0 g, suiker 6,7% 
Antioxidanten: 1b306(ii) sterk tocoferol houdende extracten 
van natuurlijke oorsprong 9,6 mg
Sporenelementen: 3b4.10 koper (koperchelaat van het hy-
droxy-analoog van methionine) 396 mg, 3b6.10 zink (Zn-che-
laat van het hydroxy-analoog van methionine) 1260 mg, 
3b5.10 mangaan, (Mn-chelaat van het hydroxy-analoog van 

methionine) 256 mg, jodium (calciumjodaat anhydraat 
3b202) 18 mg, 3b8.11 Selenium (Se-organisch CNCM I-3399 
no. 3b8.12) 3,2 mg, 3b801 selenium (Natriumseleniet) 2 mg 
Vitamines: 3a672a Vitamin(e) A 150000 IE, E671 Vitamin(e) 
e671 D3 20000 IE,  3a300 Vitamin(e) C 1051 mg, 3a700 
(RRR-alfatocoferol) Vitamin(e) E 2800 mg, 3a316 Vit B9 
Foliumzuur 108 mg, 3a880 Biotin(e) 8 mcg, DHA (omega3) 
300 mg, 
Darmflorastabilatoren: 4b1711 Saccharomyces cerevisae 
Sc47 26000 MCFU/kg

GROW is dopingvrij onder het FEI reglement.
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* Indien een langere periode alleen ruwvoer is gevoerd dan kan de dose-
ring verdubbeld worden voor 10 /12 dagen, dit is tevens ter stimulering 
van een goede darmflora.

Zeer geschikt voor de laatste maanden van drachtige merries. In combi-
natie met extra eiwit (bijvoorbeeld luzerne) de laatste weken kan 0,25 -  
1 kg merrievoer worden gevoerd om de darmflora te laten wennen.

Koel en droog bewaren.

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

DOSERING EN INGREDIËNTEN

DOSERING * Voorbeeld:  
Paard Streefgewicht 550kg

0,2 – 0,5 jaar 85 g/100 kg 200 g

0,5 - 1 jaar 60 g/100 kg 230 g

1 – 2 jaar 50 g/100 kg 250 g

2 – 3,5 jaar 40 g/100 kg 220 g

Merrie 8 - 11 mnd 
dracht en lactatie 45 g/100 kg Lacterende merrie +  

50% aanbevolen merrievoer


