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IMMUNO valt onder de BASIC’s.  
De belangrijkste ingrediënten van de BASIC zijn:  
Magnesium, vitamine E, MSM, plantaardige omega 3 vetzuren 
(DHA en EPA), essentiële aminozuren, pre- en probiotica en 
een mycotoxinenbinder. 
In IMMUNO is daaraan toegevoegd: mariadistel, brandnetel 
en extra organische mineralen. 

IMMUNO    ondersteunt het immuunsysteem en de reinigen-
de werking van de lever  BASIC + extra ondersteuning van 
de weerstand of in het voor- en najaar als detoxkuur.  
Of voor het opstarten van ‘het Nieuwe Voeren’.

IMMUNO kan maximaal 6 tot 8 weken achter elkaar worden 
gebruikt i.v.m. de werkzaamheid van de kruiden. Het bevat in 
de onderhoudsdosering geen volledig vitaminen- en mineralen 
complex en kan naast elk rantsoen gegeven worden maar 
nooit met eer dan 3 kg krachtvoer.  

Gedurende de kuur kan het krachtvoer afgebouwd worden om 
over te schakelen op het principe van ‘Het Nieuwe Voeren’.
IMMUNO is dopingvrij onder het FEI reglement.
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*OVERBODIGE SUPPLEMENTEN NAAST IMMUNO
• 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
• Detox producten

EVENTUEEL ZINVOLLE SUPPLEMENTEN
• GLUCO of ander gewrichtsondersteunend middel
• RECOVER en zout
• Eventueel specifieke supplementen na diagnose van een 

dierenarts naar aanleiding van een vastgesteld probleem.  
De kruiden in de IMMUNO zijn in principe veilig en kunne 
bij de de meeste behandelingen ondersteunend werken, 
maar neem bij twijfel gerust contact met ons op.
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BIJWERKINGEN

• Paarden met nierfalen kunnen problemen krijgen met een  
te hoge magnesium waarde in het bloed. IMMUNO is geen 
therapie maar kan wel ondersteunend werken, raadpleeg 
eerst de dierenarts voor een juiste diagnose.

• Bij sommige paarden kan er een allergische reactie op 
brandnetel komen, een zogenaamde ‘nettle rash’. Dit zijn 
kleine bultjes onder de vacht, die normaal binnen 24 uur 
verdwijden. Indien dit optreedt, stop dan met voeren van 
IMMUNO. 

BEVAT ONDER ANDERE:

Samenstelling: Appelpulp, ontsloten rijst, lijnzaadschilfers, jo-
hannesbroodmeel, luzerne, brandnetelkruid, gemalen kruiden, 
appelmelasse, zonnebloemolie, lijnzaadvezels, lecithine.
Analytische bestanddelen/kg: EWpa 0,57 ruw eiwit 15,5%, 
ruw vet 6,7%, ruwe celstof 12,1 %, ruw as 12,8%, calcium 9,2 
g, fosfor 3 g, Natrium 1,2 g, magnesium 17,6 g, suiker 7,9%
Toegevoegd /kg Antioxidanten: 1b306(ii) sterk tocoferol hou-
dende extracten van natuurlijke oorsprong 16 mg
Bindmiddelen: Bentoniet-montmorilloniet (1m558i) 12,8 g,  
sepioliet (E562) 3,2 g 

Sporenelementen: 3b4.10 koper (koperchelaat van het hy-
droxy-analoog van methionine) 223 mg, 3b610 zink (Zn-chelaat 
uit glycine hydraat) 950 mg, 3b510 mangaan (Mn-chelaat uit 
glycine hydraat) 272 mg,, (I) 3b8.11 Selenium (Se-organisch 
S.cerevisiae NCYC R397, geinactiveerd/Seleen) 5 mg,
Vitamines:  3a300 Vitamin(e) C 6720 mg, 3a700 (RRR-alfa-
tocoferol) Vitamin(e) E 2850 mg,DHA (omega 3) 5000 mg, 
Choline 2620 mg
Darmflorastabilatoren: 4b1702 Saccharomyces cerevisae 
Sc47 230000 MCFU/kg

IMMUNO is dopingvrij onder het FEI reglement.

• Verdere bijwerkingen zijn niet bekend. Individuele over-
gevoeligheid op een specifiek ingrediënt kan echter altijd 
voorkomen.

• In de eerste weken kan een zogenaamde ontgiftingsreactie 
plaatsvinden: opgehoopte afvalstoffen verlaten dan het 
lichaam waardoor het paard minder fit en jeukerig kan zijn.

• Gecontraindiceerd: bij hoefbevangenheid en drachtige en 
lacterende merries, erg zieke dieren of gelijktijdige orale 
toediening van macroliden (bepaalde vierde keus anti biotica 
bij veulens).
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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 waarom de spijsvertering niet goed 
wil werken.

* 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

Paard 350 - 450 g
200 - 250 g 
+ evt. 60% BALANCER 
dosering

Pony 250 - 350 g
150 - 225 g 
+ evt. 60% BALANCER 
dosering

DOSERING EN INGREDIËNTEN


