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Over ons
Gebaseerd op de vertrouwde zakelijke waarden die Phil 
en Julie Middleton meer dan 30 jaar geleden hebben 
gecreëerd, blijft Equine America een pioniersrol spelen 
in ons productengamma tot in de 21e eeuw. Samen 
met de toonaangevende voedingsdeskundige voor 
paarden Deborah Leabeater, MSc, CBiol en MRIB 
streven we naar uitmuntendheid in de kwaliteit en 
formulering van al onze producten, die allemaal in 
het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd.

We zijn enorm trots op de hoge standaard van al onze 
producten en de resultaten die onze klanten behalen. 
Van de originele Cortaflex® tot een uitgebreide selectie 
van zeer effectieve voedingsupplementen en uitwendige 
toepassingen voor paarden, huisdieren en mensen, streven 
wij naar uitmuntendheid in ons hele assortiment.
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Als lid van zowel de BETA NOPS* als de UFAS*-
regeling neemt Equine America schone sport zeer 
serieus en neamt allerlei maatregelen om vervuiling 
door schadelijke stoffen te voorkomen.

Onze producten worden door ruiters over de hele 
wereld gebruikt, het is voor ons daarom belangrijk 
dat onze klanten verzekerd zijn van het hoge niveau 
van de certificering en dat de maatregelen die we 
nemen de consistentie van de kwaliteit garanderen 
en dat ze geen verboden stoffen bevatten. 
We maken alleen gebruik van goedgekeurde 
leveranciers en kunnen volledige traceerbaarheid in 
alle stadia van ons productieproces garanderen.

We voldoen bovendien aan de voorschriften 
die worden gesteld door het Britse Directoraat 
Diergeneeskunde en het Food Standards Agency.

Verzekerde kwaliteit
Al onze producten worden geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk, 
in standaardfabrieken van de voedingsindustrie, met alleen de 
meest verse, innovatieve en effectieve ingrediënten die verkrijgbaar 
zijn bij erkende leveranciers. We maken gebruik van de nieuwste, 
unieke, vingerafdruk-laserkwaliteitstests op elk afzonderlijk 
ingrediënt om een uniforme sterkte en kwaliteit te garanderen, 
samen met een exclusief mengproces om ervoor te zorgen dat 
elke schep gelijke hoeveelheden actieve ingrediënten bevat.

* British Equestrian Trade Association Naturally Occurring Prohibited Substances
* Universal Feed Assurance Scheme

CERTIFICATE 6090

Geld terug?
Onze “30-dagen-geld-terug-garantie” dient om het 
totale vertrouwen dat we in onze producten hebben 
te versterken.
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PAARDEN
Voor het behoud van een optimale gezondheid 
en prestaties is het belangrijk dat paarden een 
evenwichtige voeding krijgen met de juiste mix van 
vitaminen en voedingsstoffen. De meeste soorten 
krachtvoer zijn verrijkt met mineralen en vitaminen, 
sommige paarden hebben echter mogelijk een 
hogere voedingsbehoefte: de beste aanpak hiervoor 
is het opnemen van supplementen in de voeding van 
uw paard.
Van de verzorging van de gewrichten en de ademhaling tot 
spijsverteringssupplementen, huidverzorging en klauwverzorging, 
wij hebben de producten om uw paard te ondersteunen. Wij 
bieden een 30-dagen-geld-terug-garantie voor uw gemoedsrust, 
maar ook om advies en begeleiding te bieden als u een van onze 
producten wilt bespreken.
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“ De proef op de som. Zowel Welham  
als Gammon hebben de Derby op meer 
dan 20 jaar met de hulp van Cortaflex® 
gewonnen, het is uitzonderlijk en ik 
gebruik het sindsdien! Ik gebruik  
zelfde Human Cortaflex® om me  
door te blijven gaan!”

  John Whitaker MBE 
Brits ruiter 
& Olympisch medaillewinnaar

8 equine-america.com
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C O R TA F L E X®PAARDEN

“ Een ding waarop ik nooit 
compromissen sluit is de 
gezondheid en het welzijn 
van mijn paarden en dat 
is waarom we al meer dan 
20 jaar de producten van 
Equine America gebruiken! 
Cortaflex®, staat altijd 
bovenaan mijn lijstje.”

  William Funnell 
Internationale springruiter  – 
Gouden medaillewinnaar, Europees Kampioenschap

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
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DISTRIBUTORS
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DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

WAT IS CORTAFLEX®?
Cortaflex® supplementen zijn uniek op de markt en zijn vaak misleidend in 
vergelijking met andere gewrichtssupplementen! Cortaflex® levert de bouwstenen 
om de gespecialiseerde cellen in het kraakbeen, de zogenaamde chondrocyten, 
te helpen bij het behoud van de gezondheid van de gewrichten. Deze bouwstenen 
omvatten:
•  Collageen – een belangrijke verbinding die de chondrocyten nodig hebben om 

de op water gebaseerde matrix van het kraakbeen te produceren. Collageen 
helpt om kracht aan het kraakbeen te geven. (We maken gebruik van een 
duurzame en ethische bron van collageen dat afkomstig is uit de zee)

•  Aminozuren zoals glutaminezuur – omgezet in het lichaam van het paard om 
glutamine te leveren, dat zich met glucose combineert tot glucosamine - dat 
op zijn beurt weer combineert met andere verbindingen om het kraakbeen zijn 
flexibiliteit en schokabsorberende eigenschappen te geven.

•  Hyaluronzuur (HA) – een belangrijk onderdeel van de gewrichtsvloeistof, die het 
gewricht baadt en fungeert als smeermiddel en schokdemper.

•  Koper, mangaan en silicium – belangrijke sporenelementen die nodig zijn om 
het paard te helpen zijn eigen chondroïtine, (een andere belangrijke structurele 
verbinding in het kraakbeen), collageen en hyaluronzuur te produceren.

Naast deze vitale bouwstenen is recentelijk ook MSM toegevoegd aan de 
Cortaflex®-supplementen, om daarmee een biobeschikbare bron van zwavel te 
bieden, die belangrijk is in het herstelproces van de zwavelhoudende bindingen in 
de kraakbeenmatrix. MSM ondersteunt bovendien een normale ontstekingsreactie.

10 equine-america.com



CORTAFLEX® HA 
SUPER FENN
SUPER STRENGTH

Krachtige gewrichtsondersteuning bieden voor 
prestatie-, race- en wedstrijdpaarden, of oudere 
paarden met een aanzienlijke mate van slijtage. 
Bevat een unieke combinatie van collageen, 
aminozuur, hyaluronzuur en sporenelementen, 
die de belangrijke voedingsbouwstenen leveren 
voor de ondersteuning van de gezondheid van 
de gewrichten. Dit product bevat bovendien 
ook Boswellia en MSM ter ondersteuning van 
een normale ontstekingsreactie, waardoor het 
gewrichts- en spiercomfort bij hardwerkende 
paarden wordt bevorderd.

Maten: Oplossing: 1L (2 maanden levering), 5L, 
20L Poeder: 500g (2 maanden levering), 4,5kg

CORTAFLEX®HA
REGULAR STRENGTH

Cortaflex® HA Regular biedt belangrijke 
voedingsbouwstenen voor de 
gewrichtsondersteuning, waaronder 
collageen, aminozuren, MSM, hyaluronzuur en 
sporenelementen. Geformuleerd voor paarden 
die licht tot matig werk verrichten of oudere 
paarden die extra mobiliteitsondersteuning nodig 
hebben.

Maten: Oplossing: 1L (1 maand levering), 5L 
Poeder: 250g (1 maand levering), 500g,  
900g, 3,6kg

11+44 (0) 1403 255 809



“ Cortaflex® is de enige ondersteuning 
voor de gewrichtsverzorging waar ik op 
vertrouw, ik voer het aan al mijn paarden 
om ze in topconditie te houden”

  Ellen Whitaker 
Europees kampioen

12 equine-america.com
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G E W R I C H T S V E R Z O R G I N GPAARDEN
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BUTELESS® PASTA
ONDERSTEUNING VAN MOBILITEIT  
EN COMFORT BIJ PAARDEN

Een smakelijke mix van drie belangrijke plantaardige ingrediënten om het 
gewrichts- en spiercomfort te behouden en de mobiliteit van alle paarden 
en pony’s te ondersteunen. Inclusief extracten van Boswellia, Yucca en 
Marshmallow om een normale ontstekingsreactie te behouden.

Maat: 30ml

BUTELESS® SUPER STRENGTH POEDER
XXXTREME WEDSTRIJDFORMULE VOOR GEWRICHTEN EN SPIEREN

ONDERSTEUN DE GEZONDHEID VAN UW 
PAARD –Een mix van natuurlijke, plantaardige 
ingrediënten om het gewrichts- en spiercomfort 
te behouden en de mobiliteit bij paarden en 
pony’s met een hoog prestatievermogen te 
ondersteunen. 

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN – Een 
snelwerkende plantaardige mix van Boswellia, 
MSM, yucca en kurkuma die helpt om een 
gezonde ontstekingsreactie te behouden. 
Het ondersteunt de gewrichten, helpt bij het 
functioneren van de spieren en ondersteunt de 
collageenstructuren en het herstel van de spieren.

Maten: 1,5kg (30 dagen levering), 5,5kg  
(110 porties)

ESSENTIEEL VOOR DE GEZONDHEID VAN DE 
GEWRICHTEN – Rijk aan Antioxidante, Vitamine 
C, Vitamine E en MSM. Deze essentiële 
antioxidanten spelen een hoofdrol in het 
afweersysteem van een paard en helpen om 
gewrichten en spieren te beschermen tegen  
de schadelijke effecten van vrije radicalen.

VOERGIDS – Een bak van 1,5 kg zou voor een 
gemiddeld paard 30 dagen moeten meegaan 
als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet. 
Over het algemeen wordt voor een paard van 
500 kg 50 g per dag gevoerd. Overschrijd 
niet de 100g per dag. 50g (ca.) -meetbeker 
inbegrepen.

14 equine-america.com



BUTELESS® ORIGINAL 
HIGH STRENGTH POEDER
VOOR GEWRICHTS- EN SPIERONDERSTEUNING

Buteless® Original Strength Poeder is een smakelijke mix van 
natuurlijke, plantaardige antioxidanten, geformuleerd om het 
gewrichts- en spiercomfort te behouden en de mobiliteit van alle 
paarden en pony’s te ondersteunen. 

Het product bevat Boswellia, MSM, kurkuma (en zwarte peper), 
vitamine E, vitamine C, yucca, rozemarijn en druivenpitextracten, op 
lijnzaadbasis, om belangrijke omega 3-vetzuren te leveren. Om een 
normale ontstekingsreactie te ondersteunen.

Maten: 1kg (2 maanden levering), 3kg (6 maanden levering)

15+44 (0) 1403 255 809
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KENTUCKY™
VLOEIBAAR GEWRICHTSSUPPLEMENT 

Kentucky™ vloeibaar gewrichtssupplement 
is zorgvuldig samengesteld en bevat 
glucosaminehydrochloride, collageen en 
hyaluronzuur, om voedingsondersteuning 
te bieden voor het behoud van een gezond 
kraakbeen en synoviale (gewrichts-)vloeistof. 
Het product bevat bovendien MSM, Boswellia 
en vitamine C toegevoegd, die allemaal 
bekend staan om de gezondheid van de 
gewrichten en de mobiliteit te ondersteunen.

Maat: 1L (2 maanden levering)

MSM POWDER™
VOOR DE NUTRITIONELE ONDERSTEUNING 
VAN GEZONDE GEWRICHTEN, HUID & HOEVEN

MSM (methylsulfonylmethaan) is een hoogwaardige, 
biologisch beschikbare vorm van organische zwavel, 
die van nature voorkomt in vers voer, maar grotendeels 
verloren gaat door de verwerking van voer en het 
droogproces van geconserveerd voer (hooi en kuilgras).

Dit betekent dat veel gestalde wedstrijdpaarden en 
pony’s mogelijk niet genoeg van deze essentiële 
voedingsstof krijgen. Zwavel speelt veel belangrijke 
rollen in het lichaam van het paard. Het is een essentieel 
bestanddeel van sommige aminozuren en bepaalde 
vitaminen, en vooral zwavel speelt een zeer belangrijke 
rol bij de productie van collageen - een belangrijk 
bestanddeel van bindweefsel (ligamenten en pezen) 
en kraakbeen - de “schokabsorberende” laag in de 
gewrichten.

Al deze gespecialiseerde weefsels zijn gemaakt van 
eiwitten, gebonden door flexibele zwavelverbindingen, 
die deze belangrijke structuren hun vitale elasticiteit 
geven.

MSM is een krachtige antioxidant en helpt een normale 
ontstekingsreactie te ondersteunen.

Maat: 500g (50 dagen levering)

16 equine-america.com



GLUCOSAMINE 
12:10 PLUS
VOOR KRACHTIGE ONDERSTEUNING 
VAN HETPAARDENGEWRICHT 

Glucosamine 12:10 Plus biedt vijf 
belangrijke ingrediënten om het herstel 
van het kraakbeenl te ondersteunen 
en een gezonde gewrichtsvloeistof te 
behouden om het gewricht te smeren 
en te voeden, voor het behoud van de 
vitale schokdempende eigenschappen in 
hardwerkende gewrichten.

Elke 30g-portie bevat volwaardige 12g 
glucosamine uit hydrochloride en bevat 
bovendien 10g MSM per portie. Plus bevat 
groenlip-mossel - een natuurlijke bron van 
chondroïtine - en hyaluronzuur (HA) en 
biobeschikbaar mangaan.

Maat: 1kg (2 maanden levering)

GLUCOSAMINE™ 
HCI 12.000 – 
TOPKWALITEIT
VOOR DE GEZONDHEID VAN  
HET PAARDENGEWRICHT

Een krachtige combinatie van glucosamine 
(uit hydrochloride of HCl), verrijkt met MSM en 
hyaluronzuur, op een smakelijke dextrosebasis, 
die zorgt voor een zeer waardevolle 
ondersteuning biedt aan de gewichten en  
de mobiliteit van alle paarden en pony’s.

Glucosamine™ HCl 12.000 levert 12g 
glucosamine plus HA per 30g ladingsdosis 
om nutritionele ondersteuning aan het 
kraakbeen te bieden en om de synoviale 
vloeistof te helpen onderhouden, die het 
gewricht smeert en voedt.

Maat: 1kg (66 dagen levering), 5kg

17+44 (0) 1403 255 809



“ Xtra Boost Paste is geweldig 
voor het energieniveau  
van onze paarden net  
voor de cross country.  
Het helpt ervoor te zorgen  
dat het energieniveau zo 
hoog mogelijk is voor  
een topprestaties!”

  Zara Tindall MBE 
Brits ruiter-  & 
Olympisch zilveren medaillewinnaar

18 equine-america.com
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APPLE LYTES™
VULT VERLOREN ELEKTROLYTEN NA DE 
TRAINING AAN

Een stijging van de lichaamstemperatuur, hetzij 
als gevolg van lichaamsbeweging, reizen of 
hoge omgevingstemperatuur, zal het paard doen 
zweten. De verdamping van dit zweet helpt het 
paard om af te koelen en zijn lichaamstemperatuur 
te regelen. Zweten veroorzaakt verlies van vocht 
en lichaamszouten, zogenaamde elektrolyten, die 
zich in het zweet bevinden. Een paard dat matig 
werkt, draaft en galoppeert, kan in een uur tijd 
wel 5-7 liter vloeistof en 50-70 gram elektrolyten 
verliezen, en dit zal toenemen naarmate de 
werkintensiteit of duur toeneemt, en nog  
meer bij warm, vochtig weer.

Apple Lytes™ is zorgvuldig geformuleerd om de 
belangrijkste elektrolyten te vervangen: natrium, 
chloride, kalium, calcium en magnesium en om 
het drinken aan te moedigen om uitdroging 
te voorkomen en topprestaties te behouden. 
Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 1% 
uitdroging een negatief effect kan hebben op 
de prestaties van een paard, dus het behoud 
van hydratatie, en het vervangen van verloren 
elektrolyten is niet alleen belangrijk voor de elite 
wedstrijdpaarden, maar voor alle paarden en pony’s.

Apple Lytes™ is smakelijk, suikerarm en geschikt 
voor alle paarden en pony’s.Het wordt ook 
geleverd in een handige, eenvoudig te  
bedienen spuit, handig voor op reis en shows.

Maten: 2,5kg (80 dagen levering), 
10kg (330 porties), 7 dagen levering

“ Mijn paarden gehydrateerd 
houden is essentieel voor 
optimale prestaties, vooral 
in de eventing. Ik vertrouw 
er al 20 jaar op dat Equine 
America de beste voeding 
voor mijn paarden levert”.

  Pippa Funnel MBE 
Olympisch Zilver Medaillewinnaar

equine-america.com20



FORMULA 1™
HET ULTIEME WEDSTRIJDSUPPLEMENT 

Elite prestatiepaarden die een rigoureus 
trainings-, reis-, wedstrijd- of raceschema 
volgen, kunnen extra ondersteuning nodig 
hebben voor hun gewrichten en spieren, 
spijsverteringssysteem, immuunsysteem en om 
het energieniveau op de piek te houden. Het 
voeden van verschillende supplementen om 
aan deze behoeften te voldoen kan kostbaar 
en tijdrovend zijn. Formule 1™ kan dit probleem 
oplossen, door de belangrijkste ingrediënten 
van de topproducten van Equine America te 
combineren in één smakelijke, gemakkelijk te 
voeden pellet om de gezondheid van de maag, 
gewrichten, spieren, botten, hoeven en het 
immuunsysteem te ondersteunen. Het product 
bevat bovendien een breed-spectrum mineraal- 
en vitaminesupplement en probioticum.

Maten: 3,6kg (36 dagen levering),  
10kg (100 porties)

LIVER FLUSH™
OM EEN GEZONDE LEVERFUNCTIE 
TE ONDERSTEUNEN 

Een unieke combinatie van natuurlijke 
ingrediënten die de vitale functies van 
een gezonde lever ondersteunen. Met 
plantenextracten van mariadistel en 
paardenbloem en andere antioxidanten.

Maat: 500ml (10 daagse kuur)

XTRA BOOST HEMOGEN®
ONDERSTEUN EEN GEZONDE BLOEDVORMING VOOR 
PAARDEN DIE ZWAAR WERKEN, TRAINEN OF AAN 
WEDSTRIJDEN MEEDOEN

Bloed transporteert zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam - hoe 
meer bloedcellen, hoe meer zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar 
zijn voor de spieren en weefsels - waardoor het paard harder en 
langer kan werken. Xtra Boost Hemogen® bevat een gespecialiseerde 
en zeer goed absorbeerbare vorm van ijzer, essentieel voor de 
productie van rode bloedcellen, ondersteund door B-vitamines en 
actieve, wateroplosbare vitamines en mineralen om de energie en het 
uithoudingsvermogen te maximaliseren.

Maten: 1L (1 maand levering), 30ml pasta

21+44 (0) 1403 255 809



“ Ik gebruik Super So-Kalm® voor mijn 
paarden voordat ze de baan ingaan. 
Het helpt hen zich te concentreren 
en onder druk de beste prestaties te 
leveren!”

  Katy Green 
Showruiter & Producent

22 equine-america.com
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MAGNITUDE™
VOOR EEN MEER ONTSPANNEN PAARD

Magnesium heeft in het lichaam vele verschillende rollen, waaronder de 
gezondheid van zenuwuiteinden en vezels. Een gebrek aan magnesium 
kan bij een paard overkomen als spanning of nervositeit. Magnitude 
is een zeer goed opneembare vorm van magnesium die dagelijks aan 
paarden of pony’s moet worden gevoerd om gezond zenuwweefsel te 
bevorderen en nerveuze spanningen te verminderen.

Voor zeer jonge, prikkelbare of overijverige paarden die aandacht, 
verhoogde concentratie en kalmte nodig hebben, is een product uit het 
So-Kalm®-assortiment geschikter. Super So-Kalm® of So-Kalm® Paste kan 
naast Magnitude ook als pre-competitieve toevoeging worden gebruikt.

Maat: 1kg (6 maanden levering)

SHAKER GARD™
GEAVANCEERDE NUTRITIONELE ONDERSTEUNING 
VOOR SEIZOENSGEBONDEN- EN HOOFDKLACHTEN

Dit ongemak kan seizoensgebonden zijn of het hele jaar 
door optreden en kan worden veroorzaakt door blootstelling 
aan zonlicht, wind, stuifmeel en stof. Shaker Gard™ biedt een 
krachtige mix van mineralen, vitaminen, antioxidanten, omega 
3-vetzuren en fytochemicaliën van planten ter ondersteuning van 
de gezondheid van de zenuwen, maar ook van de luchtwegen, 
het immuunsysteem en het endocriene systeem.

Maat: 1,5kg (1 maanden levering)

NO MORE MOODS™
VOOR HUMEURIGE MERRIES &  
TEMPERAMENTVOLLE HENGSTEN

De onevenwichtigheid van de hormonen bij merries kan leiden 
tot ‘koppig’, onwillig gedrag, waardoor een paard soms moeilijk te 
hanteren is en waardoor de prestaties afnemen. No More Moods™ 
bevat vloeibare kuisbessen, een plant die al vele jaren bekend staan 
voor de voordelen bij het ondersteunen van de juiste hormoonspiegels.

Gebruik No More Moods™ dagelijks om van uw ‘nachtmerrie’ een 
mooie merrie te maken. Kan ook gebruikt worden voor hengsten.

Maat: 1L (2 maanden levering)

24 equine-america.com



SUPER SO-KALM®
RVERMINDER STRESS, BEVORDER DE  
RUST, VERBETER DE CONCENTRATIE

Paarden zijn vluchtdieren en kunnen in een onbekende omgeving (zoals een nieuwe locatie 
voor een wedstrijd of training) gevoelig zijn voor opwinding en nervositeit, waardoor ze 
hun concentratie en focus kunnen verliezen. Super So-Kalm® poeder biedt drie belangrijke 
micronutriënten om het paard te helpen kalmte te bewaren en zich te concentreren op zijn 
werk. Magnesium - speelt verschillende, belangrijke rollen in het lichaam, waaronder de 
spierfunctie, en is een belangrijke co-factor in enzymen, die belangrijk zijn bij de overdracht 
van zenuwen. Een gebrek aan magnesium in het dieet kan leiden tot neurologische 
prikkelbaarheid. Calcium - werkt nauw samen met magnesium en speelt ook een belangrijke 
rol in het behoud van de juiste spier- en zenuwfunctie. Vitamine B1 (thiamine) - speelt een 
belangrijke rol bij de overdracht van zenuwimpulsen en bij de productie van energie. Super 
So-Kalm® levert ook tryptofaan, een belangrijk aminozuur dat in de paardenlever kan worden 
omgezet om de belangrijke B-vitamine niacine te produceren. Voor een snelle ondersteuning 
gebruikt u de Super So-Kalm® Paste op showdagen in een handige spuit- voor de beste 
resultaten altijd 2-3 uur voor het evenement toedienen.

Maten: 1kg poeder (33 dagen levering), 30ml pasta (3x 10ml porties), 10 dagen levering

SO-KALM®
OM CONCENTRATIE EN FOCUS TE ONDERSTEUNEN

Paarden kunnen vóór de training of de wedstrijd nervositeit en 
spanning ervaren, waardoor ze zich misdragen. So-Kalm® bevat een 
hoogwaardig magnesium met l-tryptofaan, een essentieel aminozuur 
voor de productie van serotonine, om het paard te kalmeren en te 
laten concentreren. Dagelijks gevoed, kan dit de concentratie en 
de bereidheid om te werken ten goede komen, zonder de gezonde 
spanning, die voor wedstrijden nodig is, weg te nemen.

Maten: 1L (33 dagen levering), 30ml pasta (3x 10ml porties)
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“ Ik heb mijn dierenarts een aantal van 
onze paarden laten scannen met 
behulp van Uls Gard™ en vond zweren 
van graad 3-5! Sinds het gebruik van 
dit product hebben we ze opnieuw 
gescand en de resultaten  
zijn ongelofelijk!”

  Shane Breen 
Europese zilveren medaillewinnaar
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ULS-GARD™
VOOR DE GEZONDHEID VAN DE  
MAAG BIJ PAARDEN EN PONY’S

CWedstrijdpaarden zijn onderhevig aan stress door scholing, 
reizen en werklast. In combinatie met meelvoer en beperkte 
toegang tot ruwvoer kan dit leiden tot maagklachten en een 
verlies aan conditie en prestatievermogen.

Uls-Gard™ bevat belangrijke ingrediënten ter ondersteuning 
van de gezondheid van de maag, zoals pectines, lecithine, 
aloë vera, marshmallowwortel, glycine en zoethout. 
Uls-Gard™ moet voor alle wedstrijdpaarden, en die op 
hooggeconcentreerde diëten zijn , worden toegevoegd aan 
elk voeder. Uls-Gard™ kan gevoederd worden terwijl het 
paard in competitie is..

Maten: Pellets: 3kg (30 dagen levering), 10kg (100 porties)  
Oplossing: 1L (33 dagen levering), 5L (166 porties)
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SANDOUT™ PELLETS
EEN HULPMIDDEL VOOR DE 
SPIJTVERTERING VAN PAARDEN OF PONY’S 
DIE OP ZANDWEIDEN GRAZEN

Sandout™ Pellets bevat meer dan 90% psylliumschil - 
zaden van de Plantago ovata-plant. Psylliumschil bevat 
ongeveer 70% oplosbare vezels en staat erom bekend 
water snel te absorberen (vertienvoudigd in omvang) 
en een gelatineachtige verbinding met glycosiden 
en slijmstoffen vormt. Door de abrasieve aard van 
zand als het door het spijsverteringskanaal beweegt, 
kan darmwand beïnvloeden, waardoor het evenwicht 
van het vitale micro-organisme (“darminsecten”) dat 
zich normaal gesproken aan de darmwanden hecht, 
wordt verstoord. Dus Sandout™ Pellets bevat ook een 
probioticum om een gezond microbioom te helpen 
herstellen.

Maat: 2,6kg (4 x 7 daagse kuur)

PRO GUT BALANCER
UNIEKE COMBINATIE VAN PREBIOTICA, 
PROBIOTICA EN MOS

Pro Gut Balancer is een unieke combinatie 
van prebiotica en probiotica, samen met 
een mannan oligosaccharide (MOS), om de 
gezondheid van het darmmicrobioom te houden 
vanwege de vele uitdagingen waar moderne 
prestatiepaarden voor staan:

•  Bevordert een optimale spijsvertering en 
energieproductie uit voedingsvezelbronnen 
(ongeveer 60-70% van de energie die het 
paard nodig heeft komt van de microbiële 
vezelvertering)

•  Het bevordert bovendien de synthese van 
vitale B-vitamines en Vitamine K door de 
darmmicrobiota

•  Voorkom een kolonisatie door ongewenste 
micro-organismen, die kunnen leiden tot 
een daling van de achterste pH-waarde en 
daarmee tot verdere metabole disfunctie.

• Versterking van de immuniteit

Deze zijn allemaal van vitaal belang voor het 
behoud van een optimale gezondheid en 
prestaties bij paardensporters.

Maten: 450g (15 dagen levering), 
900g (30 dagen levering), 2,7kg  
(90 dagen levering)
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AIRWAYS®
ONDERSTEUNT EEN GEZONDE LUCHTTOEVOER

Airways® Solution bevat een krachtige mix van natuurlijke, plantaardige 
etherische oliën, bekend om hun rol in het behoud van een goede 
ademhalingsfunctie, in een smakelijke oplossing met toegevoegde honing en 
ciderazijn. Eucalyptusolie staat bekend om zijn vermogen om de luchtwegen 
te helpen zuiveren van een opeenhoping van slijm dat wordt veroorzaakt door 
voortdurende blootstelling aan stof en sporen. Pepermuntolie en het werkzame 
bestanddeel daarvan, menthol, worden al eeuwenlang bij mens en dier gebruikt 
om de luchtwegen te helpen openen en overtollig slijm te verwijderen. Veel van 
de verbindingen die in pepermuntolie worden gevonden, bieden een nutritionele 
ondersteuning om de eigen respiratoire afweer van het paard te helpen.

Maat: 500ml (33 day supply)

VENTILATOR™
VOOR EEN GEZONDE ADEMHALING... NATUURLIJK

Een plantaardig supplement dat speciaal is samengesteld met 
behulp van een unieke combinatie van kruiden en natuurlijke 
ingrediënten om de gezondheid van de luchtwegen te 
ondersteunen.

Maten: 500g (1 maand levering)

AIRWAYS® XTRA STERKTE
ONDERSTEUNT DE GEZONDHEID VAN DE LUCHTWEGEN  
& STIMULEERT EEN MAXIMALE LUCHTSTROOM

Stabiele paarden worden in hun directe omgeving blootgesteld aan 
een constante ademhalingsprobleem door schimmelsporen en stof, 
die hun ademhalingsgezondheid en -functie kunnen aantasten. Geri-
chte voedingsondersteuning kan de natuurlijke afweer van het paard 
tegen dergelijke uitdagingen helpen ondersteunen. Airways® Xtra 
Strength Powder bevat een krachtige mix van natuurlijke, plantaardige 
essentiële oliën, die bekend staan om hun rol in het behoud van een 
goede ademhalingsfunctie.

Maat: 500g (1 maand levering)

30 equine-america.com



COFF-LESS™
ONDERSTEUNING VAN EEN 
GEZOND ADEMHALINGSSTELSEL

Er zijn momenten dat het gezonde adem-
halingsstelsel van je paard of pony over-
weldigd is, met als gevolg dat ze hoesten 
om hun luchtwegen vrij te maken. Gerichte 
voedingsondersteuning kan de natuurlijke 
afweer van het paard tegen dergelijke 
uitdagingen helpen ondersteunen. Coff-
Less™ Poeder bevat een krachtig mengsel 
van natuurlijke kruiden en fytochemicaliën 
(actieve bestanddelen van planten), die 
bekend staan om hun rol in het behoud van 
de ademhalingsfunctie. Coff-Less™ bevat 
ook echinacea en MSM om het immuunsys-
teem te ondersteunen.

Maten: 1kg (2 maanden levering) BLEADER GARD™
ESSENTIËLE ONDERSTEUNING VAN  
DE LONGEN EN DE BLOEDVATEN

Bleader Gard™ Super Strength Poeder is een 
krachtige mix van antioxidante vitaminen en 
plantaardige stoffen (fytochemicaliën) om de 
longen en de bloedvaten te ondersteunen. De 
belangrijkste kenmerken zijn een krachtige 
combinatie van antioxidanten, bioflavonoïden en 
stikstofmonoxide (NO) pre-cursoren om de ge-
zondheid van de luchtwegen te ondersteunen. 
Het product bevat ook magnesium en vitamine 
B1 om het zenuwstelsel te helpen ondersteunen 
in tijden van stress, zoals tijdens snel werk en op 
race- of wedstrijddagen.

Maten: 1kg (25 dagen levering), 6kg  
(150 porties), 30ml pasta

POLLEN EZE™
OM PAARDEN EN PONY’S DIE DOOR 
STUIFMEEL ZIJN AANGETAST TE 
KALMEREN EN GERUST TE STELLEN

Paarden en pony’s kunnen door pollen 
negatief worden beïnvloed, met als gevolg 
angst, nervositeit en ongemak. Pollen Eze™ 
bevat een uniek mengsel van natuurlijke 
ingrediënten en kruiden, ontworpen om 
schadelijke vrije radicalen tegen te gaan en 
om paarden en pony’s die last hebben van 
stuifmeel te kalmeren en gerust te stellen.

Maat: 500g, (33 dagen levering)
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PRO-PELL PLUS®
EEN HOGE SPECIFICATIE, DAGELIJKS 
TONICUM VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

Nieuwe, verbeterde formule - met een 
energiedicht glucose-fructose complex om 
ervoor te zorgen dat Pro-Pell Plus® appetijtelijk 
en smakelijk is wanneer paarden een oppepper 
nodig hebben! 

Een hoog werkniveau en een intensief 
wedstrijdprogramma kunnen sommige paarden 
vermoeien en een beetje “plat” achterlaten. 
Dit kan ook gebeuren wanneer paarden van 
een ziekte herstellen en worstelen om terug te 
keren naar hun oorspronkelijke werkniveau.

Pro-Pell Plus® is een dagelijkse tonicum, 
ontworpen om vitale micronutriënten te leveren, 
die belangrijk zijn voor de sleutelgebieden voor 
een optimale gezondheid en prestaties:

Hoge niveaus van B-vitamines: voor 
energieproductie en eetluststimulatie.

Bio-beschikbare sporenelementen: belangrijke 
sporenelementen die belangrijk zijn voor de 
spierfunctie en de vorming van bloed worden 
gehecht aan aminozuren of peptiden geleverd, 
om een optimale absorptie te garanderen, 
waaronder koper, mangaan, zink en een 
gecontroleerd ijzergehalte.

Antioxidanten: Vitamine E en selenium zijn 
belangrijke antioxiderende micronutriënten om 
de spiercelmembranen te ondersteunen tegen 
vrije radicalen en geoxideerde schade, die van 
nature tijdens het werk voorkomen.

Pro-Pell Plus® kan op de aanbevolen niveaus in 
combinatie met de meeste typische voerre-
gimes veilig worden gevoerd wanneer paarden 
net dat beetje extra boost nodig hebben!

Maten: 1L (1 maand levering), 5L
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EVERYDAY VITAMIN & 
MINERAL SUPPLEMENT™
FORMULE MET EEN BREED SPECTRUM

Met meer dan 25 belangrijke vitaminen, mineralen 
en sporenelementen, samen met probiotica en 
prebiotica, zijn dagelijkse vitaminen en mineralen 
de ideale manier om optimale gezondheid en 
prestaties bij paarden en pony’s op voerbasis of 
een lage inname van krachtvoer te garanderen. 
Voedergewassen moeten de basis vormen van 
alle paardenvoer, maar veel weilanden hebben 
weinig belangrijke mineralen, en geconserveerde 
voedergewassen zoals hooi en kuilgras kunnen 
tijdens het drogen en opslaan veel van hun 
vitaminegehalte verliezen. Veel paarden en pony’s 
hebben geen behoefte aan de extra calorieën 
van krachtvoer, en dit kan betekenen dat hun op 
ruwvoer gebaseerde dieet weinig belangrijke 
mineralen en vitaminen bevat.

Dagelijkse vitaminen en mineralen zorgen voor 
een kosteneffectieve, eenvoudige manier om 
belangrijke micronutriënten te leveren, zoals 
vitamine A voor het immuunsysteem, een gezonde 
huid en een gezond gezichtsvermogen, vitamine 
D voor sterke botten, de antioxidant vitamine E 
voor de gezondheid van de spieren en B-complex-
vitaminen voor de gezondheid van het bloed, het 
stimuleren van het immuunsysteem 

en het steunen van de lichaamscellen om correct 
te werken. Belangrijke mineralen zoals calcium 
en fosfor helpen bij de opbouw en het behoud 
van sterke botten en spieren, en magnesium 
ondersteunt het zenuwstelsel.

Sporenelementen zoals koper, zink, mangaan, 
jodium, selenium en ijzer spelen een belangrijke 
rol voor de botten, spieren en het behoud van 
gezondheid en vitaliteit. Probiotica en prebiotica 
in dagelijkse vitaminen en mineralen dragen bij 
aan het behoud van een gezonde darmflora, die 
van vitaal belang is voor de ondersteuning van het 
immuunsysteem en de spijsvertering.

De dagelijkse vitaminen en mineralen worden op 
een smakelijke luzerne-basis zorgvuldig gemengd, 
die bovendien ook belangrijke aminozuren en 
zeewier bevat, een natuurlijke bron van vele 
voedingsstoffen.

Maat: 1,5kg (30 dagen levering)
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COPPER-PLUS™
KOPER EN VITAMINE B12-AANVULLING

Koper is een belangrijk sporenmineraal en speelt belangrijke 
rollen in het lichaam, waaronder de productie van rode bloedcel-
len. Koper is ook een belangrijk bestanddeel van antioxiderende 
enzymen die de spieren beschermen tegen vrije radicalen en 
oxidatieve schade. Koper speelt ook een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de botten en de productie van een gezonde 
huid en vacht. Koper werkt nauw samen met zink en vitamine B12 
en in Copper Plus worden beide micronutriënten samen geleverd. 
Ook de belangrijkste antioxidanten vitamine E en gecontroleerde 
niveaus van selenium zijn in het product aanwezig.

Maat: 1kg (50 dagen levering)

VITAMIN C
EXTRA ANTIOXIDANT  
ONDERSTEUNING

Vitamine C is betrokken bij de overdracht van 
ijzer en is van vitaal belang voor de normale 
vorming van collageen, een essentiële 
structuur van de huid en het bindweefsel met 
inbegrip van pezen en banden. Vitamine C 
ondersteunt ook het immuunsysteem.

Gezonde paarden produceren lichaamseigen 
vitamine C en samen met de vitamine C die 
door groen bladvoer wordt gewonnen, wordt 
er vanuit gegaan dat dit normaal gesproken 
al voldoende is. Paarden die hard werken en 
weinig toegang hebben tot vers groenvoer of 
herstellen van een ziekte of blessure kunnen 
echter baat hebben bij extra vitamine C.

Maat: 1kg (2 maanden levering)

VITAMIN E & 
SELENIUM™
ANTIOXIDANT ONDERSTEUNING 
VOOR EEN GEZONDE SPIERFUNCTIE

Vitamine E is een vetoplosbare, antioxidante 
vitamine en speelt een vitale rol in vele 
belangrijke functies in het lichaam, waaronder 
het immuunsysteem, de voortplanting en het 
correct functioneren van zenuwen en spieren. 

Selenium is een belangrijk antioxidant 
sporenelement. Het speelt een vitale 
rol in het correct functioneren van het 
immuunsysteem en is een belangrijk 
onderdeel van een aantal selenoproteïnen. 
Selenium en vitamine E spelen een bijzonder 
belangrijke rol bij het behoud van de 
gezondheid van de spieren.

Maat: 1kg (66 dagen levering))
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LAMIGARD™ TRT-OPLOSSING
NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VOOR GEZONDE LAMINAE

Lamigard™ Regular is a carefully formulated blend of ingredients to provide nutritional and antioxidant 
Lamigard™ Regular is een zorgvuldig samengesteld mengsel van ingrediënten om paarden en pony’s te 
voorzien van voedingsstoffen en antioxidanten, en kan zowel op een hoger niveau worden gebruikt voor 
de korte termijn als voor het onderhoud van de gezondheid op lange termijn. Gebruik Lamigard™ Regular 
Solution in combinatie met een vezelhoudend suikerdieet met een laag zetmeelgehalte, dat zorgt voor 
een breed spectrum aan mineralen en vitaminen voor een optimale gezondheid.

Bevat:

Maat: 1L (2 maanden levering)

•  Een unieke bron van belangrijke 
antioxiderende enzymen

•  Vitamine E – een van de bekendste 
antioxidant vitaminen

•  Magnesium – ter ondersteuning van de 
koolhydraat- en insulinemetabolisme

•  Foliumzuur – ter ondersteuning van de 
vasculaire gezondheid in de hoef

•  Mariadistel – om antioxidanten te levern en 
ondersteuning te bieden voor een normale 
ontstekingsreactie

•  Marshmallowwortelextract – ter ondersteuning 
van een normale ontstekingsreactie
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LAMIGARD™ ADVANCED CARE PELLETS
NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VOOR PAARDEN EN PONY’S, VOORAL  
TIJDENS DE BEMESTINGSACTIVITEITEN IN DE LENTE- EN HERFSTPERIODE

Lamigard Advanced Care Pellets leveren een unieke aanpak voor het voedingsmanagement en de 
metabolische ondersteuning van paarden en pony’s. Lamigard Advanced Care pellets zijn laag in suiker en 
zetmeel, vezelrijk, gemakkelijk te voeren en geschikt voor paarden en pony’s die een lage hoeveelheid of 
geen ander krachtvoer krijgen, en bieden:

 
 
 
Lamigard Advanced Care Pellets bevatten een krachtige mix van belangrijke voedingsstoffen en 
plantenextracten om op lange termijn te helpen bij het voedingsbeheer van paarden en pony’s die 
gevoelig zijn voor zowel SIRS-laminitis als endocriene stoornissen.

Maat: 1,5kg (30 dagen levering)

•  Sterke antioxidante ondersteuning van 
belangrijke vitaminen en mineralen, evenals 
plantenextracten 

•  Pre- en Probiotica voor de ondersteuning  
van de endeldarm, evenals een MOS (mannan 
oligosaccharide) om ongewenste microben te 
binden, en ze uit de darm te verwijderen 

•  Een combinatie van mineralen en 
plantenextracten, waaronder magnesium  

en kaneel, ter ondersteuning van het  
endocriene (insuline) systeem

•  Foliumzuur ter ondersteuning van het 
vaatstelsel

•  Hoge niveaus van biotine, plus MSM en  
zink om de kwaliteit en de groei van de 
hoeven te ondersteunen
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SUPER HOOF 
PELLETS™ PLUS
VOOR STERKE EN  
GEZONDE HOEVEN

Super Hoof Pellets™ Plus is geformuleerd om 
belangrijke voedingsstoffen te leveren, waarvan 
wetenschappelijk is bewezen dat ze belangrijk 
zijn voor de productie en het onderhoud van 
goede en gezonde hoeven. Een ultrahoge 
specificatie ter ondersteuning van een optimale 
hoefgroei en de kwaliteit hiervan. Met 30mg 
biotine per 100g per dag, in een gemakkelijk 
te voeden smakelijke pellet, die ook zorgt voor 
de belangrijkste zwavelhoudende aminozuur 
methionine plus MSM. Bevat ook belangrijke 
plantaardige antioxidanten, waaronder 
mariadistel, samen met een probioticum om  
de darmgezondheid te ondersteunen.

Maten: 500g (1 maand levering), 1kg, 3kg 
(pellets)

HOOF BALM™
EDAGELIJKSE GEZONDHEID EN GLANS, 
NATUURLIJK

Equine America Hoof Balm™ is een supergecon-
centreerd mengsel van natuurlijke oliën die de 
hoef laten glanzen en de hoef hydrateren en 
voeden, terwijl hij toch kan ademen. Deze oliën 
zijn gunstig voor de gezondheid en de voeding 
van de hoeven en maken de levering van vocht 
en voedingsstoffen mogelijk, tot diep in de binn-
enste lagen van de hoeven.

Equine America Hoof Balm™ is het ideale product 
om het hele jaar door te gebruiken - in droge 
omstandigheden biedt het uitstekende hydrater-
ende eigenschappen, terwijl het in de winter een 
waterbarrière vormt tegen natte omstandigheden 
en de hoef voortdurend laat ademen.

Maat: 500ml
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BIOTIN XTRA™
OM STERKE GEZONDE HOEVEN 
TEONDERSTEUNEN 

Biotin Xtra™ Poeder biedt 20mg biotine per 50g 
dagdosis, evenals zink en het zwavelhoudende 
aminozuur, methionine, om sterke, gezonde 
hoeven te bevorderen. Biotin Xtra™ Poeder 
bevat bovendien MSM, een extra bron van 
biobeschikbare zwavel om de sterkte en 
integriteit van de hoefwand te bevorderen.

Calcium is een belangrijke voedingsstof voor de 
gezondheid en groei van de hoeven, en wordt 
geleverd uit twee bronnen in Biotin Xtra™ Poeder 
- van nature aanwezig in luzerne, en ook uit 
calciumcarbonaat.

Het product bevat ook brouwersgist, om een 
natuurlijke bron van B-vitamines te leveren, die 
vele belangrijke rollen spelen in de gezondheid 
van hoeven, huid en vacht.

Maten: 2,5kg (50 dagen levering)

“ Hoefverzorging is zo 
belangrijk. Als hoefsmid zie 
ik de schade die competities 
of het rijden op de weg aan 
de hoeven van een paard 
kan aanrichten. Om de 
hoeven gezond en sterk te 
houden adviseer ik al mijn 
klanten om Super Hoof 
Pellets met een hoog gehalte 
aan biotine, zink en zwavel 
te voeden en Hoof Balm™ 
te gebruiken, dat wonderen 
verricht op gebarsten en 
beschadigde hoeven”

  Jeremy Hazeltine 
Hoefsmid
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MORE MUSCLE™
OM DE GROEI EN DE ONTWIKKELING  
VAN SPIERENTE ONDERSTEUNEN 

Wetenschappelijk geformuleerd om de spierontwik-
keling tijdens periodes van intense training te 
ondersteunen, bv. wanneer het spierverloop wordt 
verhoogd, revalidatiewerk wordt uitgevoerd, ter voor-
bereiding voor de verkoop of bij onderontwikkelde 
paarden van welke leeftijd dan ook. Bevat belangrijke 
aminozuren zoals lysine en leucine uit hoogwaardige 
eiwitbronnen zoals wei, spirulina, lijnzaad en soja. 
Bevat ook rijstzemelen om extra calorieën op basis 
van olie te leveren en belangrijke antioxidanten zoals 
vitamine E en selenium, rozemarijn en druivenextract 
ter ondersteuning van de spierfunctie en de gezond-
heid. Bovendien bevat het product probiotica ter 
ondersteuning van de darmgezondheid.

Maten: 3kg (30 dagen levering), 10kg (100 porties)

TYE-GARD®
VOOR EEN GEZONDE 
SPIERFUNCTIE 

Bevat een hoog gehalte aan belangrijke 
ingrediënten ter ondersteuning van 
een gezonde spierfunctie. Het biedt 
bovendien een hoog gehalte aan vitamine 
E samen met gecontroleerde gehaltes 
van selenium en koper en krachtige 
plantaardige antioxidanten, waaronder 
meloenpulp. In het product zit een zeer 
bio-beschikbare bron van calcium om 
gezonde spiercelmembranen te helpen 
behouden. Gebruik Tye-Gard® dagelijks 
voor paarden met een hoog trainings- 
of wedstrijdniveau om een optimale 
spiergezondheid te garanderen.

Maten: 1L (33 dagen levering), 5L
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BETTER BONES™
OM EEN GEZONDE SPIER- EN 
SKELETONTWIKKELING TE 
ONDERSTEUNEN

Better Bones™ Pellets zijn een zorgvuldig 
onderzochte combinatie van belangrijke 
mineralen, vitamine D3, collageen en 
aminozuren, ter ondersteuning van een correcte 
botgroei en -ontwikkeling bij jonge, opgroeiende 
paarden, inclusief jonge renpaarden en 
prestatiepaarden die voor trainings ingezet 
worden, evenals fokmerries. 

De ontwikkeling van het skelet en de 
gezondheid van een jong paard begint in de 
baarmoeder, en de juiste opname van belangrijke 
voedingsstoffen door de fokmerrie is essentieel 
voor de groei van het ongeboren veulen. De 
productie van kwaliteitsmelk zorgt voor een 
aanzienlijke afvoer van de reserves van de 
voedingsstoffen van de merrie en het op peil 
houden van de mineraalinname tijdens de  
 
 
 

 
 
 
 
 

piekperiode van de zoogperiode is van vitaal 
belang om ervoor te zorgen dat het veulen de 
beste voeding krijgt om de snelle ontwikkeling 
van het skelet in de eerste weken en maanden 
van de groei te ondersteunen.

Minerale en andere onevenwichtigheden met 
betrekking tot voedingsstoffen bij groeiende 
jonge dieren worden al enige tijd erkend als een 
potentiële factor vij ontwikkelingsstoornissen 
van het skelet, en hoewel genetica en 
omgevingsfactoren ook een belangrijke rol 
kunnen spelen, kunnen fokkers en trainers 
een aanzienlijke mate van controle over de 
voeding van de paarden in hun zorg uitoefenen, 
zodat ze optimale niveaus van de belangrijkste 
voedingsstoffen krijgen.

Maat: 3,5kg (58 porties)
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CUSHINS™ PELLETS
OM DE HORMONALE BALANS TE ONDERSTEUNEN

Cushins pellets zijn geformuleerd om het endocriene (hormoon)
systeem significant te ondersteunen, en leveren bovendien belan-
grijke voedingsstoffen en plantaardige ingrediënten ter onderste-
uning van een gezond koolhydraatmetabolisme, waaronder Agnus 
castus (kuisboombessen), kaneel en magnesium.

Het product bevat van pre-en probiotica, ter ondersteuning van 
een gezonde darmmicrobioma. Smakelijk en geschikt voor alle 
paarden en pony’s. Ondersteuning van de hoefgezondheid met  
20 mg biotine plus methionine. Lage suiker- en zetmeelgehalte. 
Bevat natuurlijke plantaardige antioxidanten plus MSM.

Maat: 1kg (2 maanden levering)

EMUNE
HET IMMUUNSYSTEEM ONDERSTEUNEN

Een geconcentreerde oplossing van echinacea en astragalus gefor-
muleerd om het immuunsysteem te ondersteunen. Aanbevolen wan-
neer een paard vermoeid of gestrest is door reizen of een competitie.

Maat: 1L (1 maanden levering)

TURMERIC XTRA
VOOR PAARDEN TER ONDERSTEUNING VAN DE ALGEMENE GEZONDHEID

Klaar voor gebruik, met lijnzaadolie en zwarte peper al inbegrepen! 
Equine America Turmeric Xtra is een uniek mengsel van 
hoogwaardige kurkuma, dat doorgaans ten minste 3% actieve 
curcumine bevat, met een zeer smakelijke, gekookte, volvette 
lijnzaadvoer, zodat het niet nodig is om nog meer lijnzaad (vlas) 
olie toe te voegen! Ook gemalen zwarte peper, die voor de actieve 
verbinding piperine bevat, is in gehaltes waarvan gedacht wordt dat 
ze de absorptie van de curcumine verbeteren.

•  Volvet lijnzaadvoer bevat veel olie om de curcumine te helpen 
absorberen en levert belangrijke omega 3-vetzuren

•  Zwarte peper bevat de actieve verbinding piperine, en kan, 
naast het verbeteren van de absorptie van curcumine en andere 
voedingsstoffen, helpen bij het ondersteunen van de immuunfunctie

•  Kurkuma Xtra - de natuurlijke, gemakkelijke manier om de algemene 
gezondheid en mobiliteit van alle paarden en pony’s te ondersteunen

Maat: 3kg (60 dagen levering)
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EA SUPERIEURE OMEGAOLIE
Essentiële omega 3-vetzuren voor een glanzende vacht, een 
gezonde huid en algemeen welzijn.

Beschikt over een verhouding van 3:1 omega 3: omega 6-vetzuren.

Een aanvullende voeding voor paarden, als onderdeel van een 
evenwichtige voeding voor de nutritionele ondersteuning van:

Maat: 5L (166 porties)

“ Ik hou van de Supreme 
Omega Oil en heb het nu 
al een tijdje aan al mijn 
paarden gevoerd Ik heb een 
enorm verschil bij hun vacht 
opgemerkt, ze zijn allemaal 
superglanzend. Ze zien er 
allemaal geweldig uit sinds 
ik het gebruiken!”

  Amy Inglis 
Zeven Europese jeugdmedailles

• Een glanzende vacht
• Gezonde huid
• Gezondheid van de spijsvertering

• Mobiliteit van de gewrichten
• Immuunfunctie
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EA BLOOM & 
CONDITION™ PELLETS
PELLETS ZOALS GEBRUIKT DOOR RORY GILSENAN

•  Energiedichtheid met hoge niveaus van omega 3 om de huid- 
en vachtconditie te verbeteren

•  Langzame energie voor een betere conditie en 
uithoudingsvermogen zonder opwinding

•  Geschikt voor alle soorten paarden en pony’s die extra 
conditie nodig hebben

•  Vooral geschikt voor showpaarden, oudere paarden, paarden 
die snel gewicht verliezen, veulens met ondergewicht die 
klaar zijn met de training, wedstrijdpaarden en jagers die 
moeite hebben om hun conditie tijdens het seizoen op peil te 
houden, pietluttige voedsters en paarden met gewichtsverlies 
na een ziekte of een blessure

• Versterkt met toegevoegd calcium om een evenwichtige 
calcium:fosfor verhouding te garanderen

• Smakelijk en gemakkelijk te mengen in het voer

Maat: 18 kg (36 dagen levering)

TER NAGEDACHTENIS AAN RORY GILSENAN
In april 2020 is onze grote vriend en show-producent, Rory Gilsenan, 
na een korte strijd tegen hersenkanker overleden.

Onder Rory’s vele prestaties in de showring vallen het winnen van de 
Cuddy Working Hunter of the Year-titel op de 2018 Horse of the Year 
Show met Atlantic Slim, die hij kort voor zijn diagnose won. In 2019, mind-
er dan drie maanden na de chemotherapie en de radiotherapie, won hij 
in combinatie het werkkampioenschap voor jagers op de Royal Interna-
tional Horse Show. Rory won bovendien de Roger Stack Award 2019 op 
het showtime bal van Hickstead als erkenning voor zijn topprestaties.

Rory was al meer dan 28 jaar een hechte familievriend van Lee’s en 
een ambassadeur voor het merk, daarom heeft Equine America in 
2019 de EA Bloom & Condition™ Pellets gelanceerd, waarbij 50% van 
het geld dat uit elke verkoop wordt opgehaald rechtstreeks naar Rory 
en zijn familie gaat om hen in zo’n moeilijke tijd te ondersteunen.
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FUNGATROL™-CRÈME
Paarden worden vaak blootgesteld aan 
regen, modder en schurftvorming op 
hun benen. Onze Fungatrol™ Crème 
ondersteunt een soepele, gezonde 
huid. Een unieke mix van natuurlijke 
ingrediënten zoals kamille, theeboom, 
minerale olie, etherische olie van de 
kruidnagelknop en vaseline.

Maat: 400ml

FUNGATROL™ 
NO-RINSE BODY WASH
Fungatrol™ No-Rinse Body Wash is een niet-irriterende wash, 
die niet afgespoeld hoeft te worden, met krachtige plantaardige 
ingrediënten. Perfect tijdens de wintermaanden als uw paard een 
droge of schilferige huid heeft.

Maat: 500ml

FUNGATROL™-SPRAY
Een ‘leave on’-spray op waterbasis met 
een uniek mengsel van plantaardige 
ingrediënten met toegevoegde vacht-
conditioners. Breng na het wassen de 
Fungatrol Spray overal aan om een 
gezonde, soepele huid te behouden.

Maat: 500ml

FUNGATROL™ -ASSORTIMENT
De effecten die modder en regen kunnen hebben op de huid van 
het paard kunnen verontrustend zijn voor zowel paard als eigenaar. 
Het Fungatrol™-assortiment met zijn krachtige eigenschappen 
beïnvloed en beschermt de huid van uw paard tegen alle elementen.

48 equine-america.com



LIKE ICE™
AFKOELEN NA HET SPORTEN

Sorboplex™, het speciale ingrediënt in Like 
Ice™, begint te werken als het in contact 
komt met hete, vermoeide benen om deze 
na een zware inspanning te versterken en 
af te koelen. De 24-uurs kaolienbasis koelt 
het been, terwijl aloë vera en melaleuca 
kalmeren en hydrateren. Like Ice kan makkelijk 
afgespoeld worden, waardoor het ideaal is 
voor drukke paardenstallen.

Maten: 2,7kg, 11kg

GREEN ICE GEL™
VERMOEIDE PEZEN EN GEWRICHTEN 
VERFRISSEN

Een kalmerende, verkoelende en gemakkelijk 
aan te brengen gel om na de training of wedstrijd 
vermoeide pezen en gewrichten te verfrissen. Bevat 
toverhazelaar en arnica.

Maat: 1,5L

“ We gebruiken altijd Green Ice Gel™ na elk 
evenement om de pezen en gewrichten 
van onze paarden op te frissen. De geur 
van toverhazelaar is geweldig!”

  Jesse Campell 
Internationale Paraderuiter
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DERMA GEL® & SPRAY
BESCHERMING EN VERZORGING VAN DE HUIS

De nummer één kruiden huidhydrogel, voor de intensieve en snelle huidverzorging, met 
beschermende barrière die effectief is tegen vreemde verontreinigingen. Derma Gel® 
biedt en onderhoudt een vochtig, epidermale laag met het vermogen om het oppervlak te 
helpen reinigen, het natuurlijke haar te stimuleren hergroeien en het maximaliseren van de 
gladheid van de huid. Derma Gel® bevat geen steroïden en is volledig veilig te gebruiken 
bei veulen- en wedstrijdpaarden.

Maten: 100ml buis, 20ml & 50ml makkelijk te gebruiken spray  
(ideaal voor gevoelige gebieden)

SOOTH-ITCH™
Voor paarden en pony’s om de jeuk te verzachten en het haar 
op natuurlijke wijze terug te laten groeien. Het product is 
volledig natuurlijk en niet schadelijk en kan direct op de huid 
van paarden en pony’s worden aangebracht. Bevat lavendelolie, 
theeboomolie, kamilleolie en citrepel.

Maat: 500ml
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V E R Z O R G I N GPAARDEN

EA NATURAL 
EQUINE SHAMPOO
EEN MAKKELIJK AF TE SPOELEN  
EN RIJKE SCHUIMSHAMPOO 

Een zacht mengsel van diervriendelijke, parabeenvrije 
en sulfaatvrije ingrediënten. EA Natural Shampoo is 
een geweldige aanvulling voor elke paardenstal, het is 
geweldig voor het verwijderen van hardnekkige vlekken 
en om uw paard of pony voor te bereiden op een show!

Maat: 5L

Verzorging is een essentieel onderdeel van de paardenzorg. Ons 
assortiment verzorgingsproducten voor paarden omvat alles van 
shampoos en schedereinigers tot bodywash, glosses en antiklit-
producten. Of u nu uw paard of pony gereed maakt voor de wedstrijd 
of gewoon uw gebruikelijke verzorgingsroutine doet, wij bieden een 
assortiment van hoogwaardige producten voor elk type verzorging.

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
DISPATCH

UK
DISTRIBUTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

EA WHITENING SHAMPOO
KLEURVERSTERKEND MET CHARCOAL VIOLET

Een witmakende en kleurversterkende shampoo met 
charcoal violet, arganolie en kokosnootreinigers die 
de vacht op natuurlijke wijze accentueren en de glans 
bij lichtgekleurde vachten naar boven halen, waardoor 
witte sokken heel wit lijken en donkerdere vachten met 
een diepe rijke kleur achterblijven.

Maat: 1L
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NO-RINSE WASHES
PRAKTISCH, SNEL EN RUIKT GEWELDIG

Een volledig natuurlijke, vacht-wash, die niet afgespoeld hoeft te worden en die de ultieme zorg voor 
uw paard biedt. Het bevat een zachte mix van dierproefvrije, parabeenvrije en sulfaatvrije ingrediënten.

De Equine America No-Rinse washes zijn perfect te gebruiken als warme doek op je paard of pony na 
het scheren, of om, indien nodig, een diepere reiniging te geven, vooral in de zomermaanden om de 
vliegen weg te houden!

Tijdens de zomermaanden is het heerlijk om 
zweet en vet te verwijderen zonder een heel 
bad te hoeven geven! Het kan onverdund 
gebruikt worden voor een snelle reiniging, 
maar u kunt het ook verdunnen en gebruiken 
tijden een volle wasbeurt door 50 ml te 
mengen in 4,5 liter water. Het beste daarvan: 
geen noodzaak om achteraf te spoelen!

•  Laat u paard er superglanzend uitzien en 
lekker ruiken

•  Drie verbazingwekkende variaties: lavendel, 
pepermunt & spearmint en citronella

• Een fles bevat tot 10 wasbeurten

Maat: 500ml

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY TRIPLE 
STRENGTH
KAMILLE VOOR DE 
GEVOELIGE HUID

Een volledig natuurlijke, 
zomerse spray met citronella 
die de ultieme zorg voor 
uw paard biedt. Het bevalt 
een zacht mengsel van 
dierproefvrije , parabeenvrije 
en sulfaatvrije ingrediënten. 
Perfect voor paarden met 
een gevoelige huid.

Maten: 1L, 5L

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY
VOOR ALLE PAARDEN 
EN PONY’S 

Een effectieve vachtcondi-
tioner met lanoline en aloë 
vera met essentiële oliën, 
waaronder citronella, euca-
lyptus en cederhout. Citron-
ella Summer Horse Spray 
laat de vacht en de huid van 
uw paard gezond en soepel 
achter met een aangename 
citronella-geur.

Maat: 1L
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V E R Z O R G I N GPAARDEN

WINKY WASH
Een zachte reiniger voor merries, ruinen en 
hengsten met extracten van kokosnoot.

Maat: 500ml

ZIJDEZACHT ANTIKLIT-MIDDEL
Onze nieuwe verbeterde formule is een niet-vette conditioner voor 
de staart die ontklit en een zijdeachtige glans achterlaat. Silky Tail 
Detangler bevat gehydrolyseerde zijde en kokosnootolie voor een 
gezonde, mooie verzorging. Het product bevat geen silicium, laat 
het haar niet broos worden en bevat natuurlijke zijde. Een niet-vette 
conditioner voor manen- en staart die ontklit en een zijdeachtige glans 
achterlaat. Geschikt voor dagelijks gebruik en voor de concurrentie.

Maat: 1L
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“ Ik leid een schede-reinigingsbedrijf genaamd Diamond Winky Wash 
en gebruik de afgelopen twee jaar de Winky Wash van Equine 
America. Het is gewoon de beste kant-en-klare schede-reiniger 
die u kunt kopen! Het reinigt zacht maar effectief wanneer het 
gebruikt wordt met warm water, en veroorzaakt geen zwelling of 
ontsteking na het reinigen zoals sommige andere producten dat wel 
doen. Mijn klanten vinden het geweldig dat het volledig natuurlijke 
ingrediënten en geen parabenen, sulfaten of parfums bevat, die 
allemaal schadelijk zijn voor de delicate natuurlijke ph-balans 
binnen het schede-gebied”

  Hannah 
Diamant Winky Wash
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V L I E G W E R E N D E  M I D D E L E NPAARDEN

“  Ik gebruik Equine 
America Stinger® 
omdat het het enige 
vliegenwerende middel 
is dat de hele dag werkt 
terwijl mijn pony’s in de 
wei staan. Het is super 
gemakkelijk te gebruiken 
en een essentieel 
verzorgingsproduct voor 
onze paardenstal!”

  Alfie Diaper 
Shetland Grand 
National Jockey
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STINGER® FLY & 
INSECTENSPRAY
VOOR OPLUCHTING TEGEN VLIEGENDE EN 
BIJTENDE INSECTEN

Een effectief afweermiddel voor vliegende en bijtende 
insecten, inclusief muggen. Elke toepassing is 
effectief voor maximaal zeven uur, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, wat de noodzaak voor een constante 
toepassing tegengaat.

Maten: 750ml spray (in makkelijk vast te houden flesje)

FLY-REPEL™ 
GEL EN SPRAY
EEN NATUURLIJK  
VLIEGWEREND MIDDEL

Weert tot 8 uur lang mosquito-, muggen- en 
andere insectenbeten. Deze natuurlijke 
spray is speciaal samengesteld voor 
paarden, pony’s en kameelachtigen 
(kamelen). Het biedt een superieure 
natuurlijke bescherming tegen lastige 
bijtende vliegen. Fly-Repel™ is een 
essentieel onderhoudsmiddel voor paarden 
voor een langdurige afschrikking van 
vliegen.

Maten: 500ml gel, 750ml spray
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MENSEN
We besteden vaak veel tijd aan het overwegen welke 
voedingsstoffen onze paarden nodig hebben dat we 
onze eigen behoeften als ruiter en atleet vergeten. Wij 
bieden een selectie aan gezondheidssupplementen 
aan om u en uw paarden te ondersteunen. Om 
optimaal te kunnen presteren en in topconditie 
te zijn voor wedstrijden, is het van vitaal belang 
dat u de juiste balans van vitaminen, mineralen en 
voedingsstoffen opneemt.
Welzijnssupplementen zijn een belangrijk onderdeel van 
het dieet van elke sporter. Ze kunnen gunstig zijn voor het 
behoud van gezonde gewrichten en het ondersteunen van het 
algemene welzijn. Wij bieden een geavanceerde versie van ons 
populaire Cortaflex® -supplement voor mensen aan, evenals een 
veganistische versie om aan de voedingsbehoeften te voldoen. 
Onze producten worden geleverd met een 30-dagen-geld-
terug-garantie voor uw gemoedsrust. Voor meer informatie over 
onze producten kunt u contact met ons opnemen en wij helpen 
u graag verder.
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V O O R  UM E N S E N

VEGAN PROTECTED 
CORTAFLEX®
100% VEGANISTISCH ALTERNATIEF VAN  
ONZE BESTSELLER CORTAFLEX®

Bevat 800mg glucosamine voor de gewrichtsfunctie die 
bijdraagt aan de aanmaak van essentiële glucosamino-
glycanen (GAG’s) en kraakbeenvorming. Het bevat ook 
hoogwaardig boswellia serrata-extract, gestandaardiseerd 
tot een indrukwekkende 65% boswellness-zuur. Dit zijn de 
sleutelwerkstoffen die een normale ontstekingsreactie en 
een verbeterde mobiliteit ondersteunen, waardoor u zich 
vrijer kunt bewegen. Antioxidanten zijn ook de sleutel tot 
elke hoogwaardige gewrichtsformule, en vitamine C - een 
essentiële co-factor voor de vorming van collageen - is 
ook in het product aanwezig.

Maat: 60 capsules

CORTAFLEX® ULTRA / 
HUMAN CORTAFLEX®
ESSENTIEEL VOOR DE GEZONDHEID  
VAN DE GEWRICHTEN

HEALTH SUPPORT – Cortaflex® Ultra is een supplement dat de 
gezondheid van elk gewricht in uw lichaam tegen de dagelijkse 
stress en spanningen helpt te ondersteunen. Het supplement 
verbetert het gevoel van mobiliteit in uw gewrichten.

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN – Cortaflex® Ultra is een unieke 
mix van hoogwaardige natuurlijke plantaardige producten zoals 
kurkuma-extract, Aqualox® Boswellia en Boswellia serrata om de 
gewrichten gezond en flexibel te houden.

De combinatie van glucosamine, chondroïtine en hyaluronzuur 
werkt samen voor een structurele en functionele ondersteuning. 
Vitamine C versterkt het functionele kraakbeen, terwijl mangaan 
bijdraagt aan de vorming van bindweefsel.

Maat: 60 capsules

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
DISPATCH

UK
DISTRIBUTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

60 equine-america.com



CLARICELL® ESSENTIAL
OM UW IMMUUNSYSTEEM OP  
PEIL TEHOUDEN EN TE ACTIVEREN

Claricell® is een 100% natuurlijk voedingssupplement voor volwassenen, senioren en sporters, 
ontworpen om het immuunsysteem te moduleren en opnieuw in evenwicht te brengen door 
het creëren van twee belangrijke effecten:

• De weerstand tegen infecties verhogen

• De symptomen van allergieën verminderen

   Elke capsule Claricell® Essential bevat twee werkzame stoffen:
 –  Wellmune® – een unieke en eigen soort van bèta 1,3/1,6 glucaan
 – Vitamine D3

Maat: Claricell® Essential: 30 / 90 capsules, 
Claricell® PerformX: 20 bruistabletten, 
Claricell® Junior: 30 capsules
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HUISDIEREN
Onze supplementen voor huisdieren zijn marktleidend 
en omvatten gewrichts- en huidverzorgingslijnen, die 
zijn ontwikkeld met behulp van dezelfde innovatieve 
methoden als onze supplementen voor paarden en 
mensen - met het oog op het welzijn van uw huisdier. 
Met jarenlange ervaring in het creëren van betaalbare 
en effectieve diersupplementen en topicale producten 
bieden onze hondenproducten uw hond consequent 
de beste ondersteuning die er is.
Cortaflex® zijn ons zeer populaire en effectieve gewrichts-
supplementen voor honden van alle leeftijden met mobiliteit-
sproblemen en kan helpen de effecten van veroudering op de 
gewrichten te voorkomen. Derma Gel™ is een fantastisch huid-
verzorgingsproduct voor honden en is ook geschikt voor vele 
andere huisdieren, waaronder reptielen. Derma Gel™ wordt ook 
geleverd in een handige spray-versie. 

Wij bieden een 30-dagen-geld-terug-garantie en staan klaar 
om advies en begeleiding te bieden als u een van onze pro-
ducten wilt bespreken.
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V O O R  U W  H U I S D I E RH U I S D I E R E N

CANINE & FELINE 
CORTAFLEX®-CAPSULES
ONDERSTEUN DE GEZONDHEID  
VAN UW HUISDIER

De actieve levensstijl van honden en katten leidt 
ertoe dat hun gewrichten na verloop van tijd slijten. 
Canine & Feline Cortaflex® is speciaal samengesteld 
voor huisdieren om de gezondheid en mobiliteit van 
de gewrichten te ondersteunen. Met de belangrijkste 
ingrediënten om de gezondheid van collageen, 
kraakbeen en bindweefsel te ondersteunen, laat dit 
supplement de gewrichten van uw huisdier gezond en 
sterk aanvoelen.

Maat: 60 capsules

CANINE INFLAMEX™
VOOR WERKENDE EN ACTIEVE HONDEN

Hard-working and active dogs endure tremendous 
Hardwerkende en actieve honden doorstaan een 
enorme belasting van het bindweefsel van het lichaam. 
Als de hond ouder wordt kan men verwachten dat 
hij minder mobiel wordt naarmate de regeneratieve 
mechanismen van het lichaam minder effectief 
worden, waardoor hij mogelijk een deel van de vroege 
levenskracht verliest. Inflamex™ bevat Aqualox® - 
een zeer krachtige geconcentreerde bron van de 
werkingstoff Boswellia serrata ter ondersteuning van 
een normale ontstekingsreactie om de gezondheid en 
het comfort van de gewrichten te bevorderen. Geschikt 
voor honden van alle leeftijden en rassen.

Maat: 500ml
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CORTAFLEX® WORKING 
DOG POEDER
VOOR DE ULTIEME ONDERSTEUNING  
VAN DE GEWRICHTEN

Een zeer krachtige mix van belangrijke ingrediënten ter 
ondersteuning van de gezondheid van de gewrichten 
en de mobiliteit van de harde werkhonden. Bevat alle 
belangrijke ingrediënten, waaronder Aqualox®- een 
unieke, sterk geconcentreerde bron van Boswellia 
serrata samen met een gepatenteerde bron van 
collageen voor optimaal comfort en ondersteuning  
van het gewricht.

Maat: 90g

“ Mijn 11 jaar oude Labrador/
Spaniël-kruising, Charlie heeft de 
laatste twee weken Cortaflex® 
Working Dog poeder gebruikt 
nadat hij was overgestapt van 
een andere zeer bekende door 
de dierenarts voorgeschreven 
gewrichtssupplement. Ik heb 
een goede verbetering in zijn 
lenigheid opgemerkt en zelfs mijn 
vrienden hebben opgemerkt dat 
hij weer meer energie heeft. Ik 
had niet echt verbaasd moeten 
zijn, want ons 20-jarige paard, 
Otis heeft Cortaflex® Super Fenn 
voor zijn gewrichten, wat ook 
een fantastisch product is. Goed 
gedaan, Equine America!”

 Richard Baldwin
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Equine America wil graag ons zustermerk EA Nutra introduceren, 
dat ons in staat stelt een nieuw assortiment van hoogwaardige, 
innovatieve producten te maken voor de binnenlandse en 
internationale markt.

EA NUTRA BUTELESS® 
STERKE OPLOSSING
MOBILITEITSONDERSTEUNING VAN 
 DE GEWRICHTEN NU MET  

ONDERSTEUN DE GEWRICHTEN VAN JE PAARD - Zeer smakelijke oplossing, 
die voedingsondersteuning biedt voor comfort van gewrichten en spieren bij 
wedstrijdpaarden en oudere paarden en pony’s.

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN - Bevat een exclusief extract van Boswellia dat 
een marktleidende 78% AKBA* biedt ter ondersteuning van een normale ont-
stekingsreactie. Het product bevat ook extracten van yucca en marshmallow 
ter ondersteuning van de gezondheid en het comfort van de gewrichten.

PARTIJ GETEST - door onafhankelijke laboratoria in het Verenigd Koninkrijk 
en Europa, om ervoor te zorgen dat onze producten geen verboden stoffen 
bevatten en geschikt zijn voor paarden die deelnemen aan het FEI-wedstri-
jdreglement en de regels van het racen.

VOEDINGSAANBEVELING - Voor 500kg paarden, voor de eerste 10 dagen: 
30ml per dag. Daarna geleidelijk verminderen om de gewenste respons te 
behouden, meestal 15 ml per dag. Maximaal 30 ml per dag.

Maten: 1Ltr (66 dagen levering), 5Ltr (333 porties)
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Baanbrekende en speciaal 
afgestemde supplementen 
voor optimale prestaties van 
paarden, huisdieren en de 
gezondheid van de mens

Equine America UK Ltd
Unit 7 & 8 Lawson Hunt 
Business Park
Horsham
West Sussex
RH12 3JR

 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerika
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Uw leverancier / Winkelinformatie

Cortaflex®
The Cortaflex® range were 
Het Cortaflex®-assortiment 
behoorde tot de eerste 
gewrichtssupplementen die 
op grote schaal en met succes 
werden gebruikt bij alle soorten 
paarden en pony’s in Amerika, 
en werd zo’n 25 jaar geleden 
in het Verenigd Koninkrijk 
geïntroduceerd. Ze bevatten 
toen en nu nog steeds vitale 
sporenelementen en pre-
cursoren (of bouwstenen) 
van belangrijke verbindingen 
zoals glycosaminoglycanen 
en proteoglycanen, die nodig 
zijn voor de productie en het 
onderhoud van een gezond 
kraakbeen en gewrichtsvocht, 
dat ook een belangrijke rol 
speelt bij de schokabsorberene 

en de smerende 
eigenschap in het 
gewricht.

UITMUNTENDE PRESTATIES
 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerika

CORTAFLEX®HA
REGULAR STRENGTH

Cortaflex® HA Regular-poeder is ontwikkeld 
voor de voedingsondersteuning van gezonde 
gewrichten bij paarden en pony’s die licht tot matig 
werk verrichten, of oudere paarden die een beetje 
extra bewegingsondersteuning nodig hebben!

Maten: Solution: 1L, 5L 
Poeder: 250g, 500g, 900g, 3,6kg


