
Zomereczeem onder controle met C4H 

 
Heeft jouw paard last van zomereczeem? Heb je alles al geprobeerd, maar was er niets dat echt hielp? 

Dan is er goed nieuws! Cool4Horses heeft speciaal voor de verzorging van deze paarden een product 

ontwikkeld. Het bestaat uit een voedingssupplement (C4H-voeding) dat de allergie van binnenuit 

aanpakt. Ook is er een ontstekingsremmende olie (C4H-olie) die een snel herstel van eczeemplekken 

bevordert. De olie is voor uitwendig gebruik. Beide producten zijn 100% natuurlijk en plantaardig. In 

deze folder leggen we uit hoe C4H werkt en hoe je het kunt gebruiken. 

 

 

 

Hoe werkt C4H? 

Paarden met zomereczeem zijn allergisch voor 

knuttensteken. Zolang ze niet gestoken worden is 

er niets aan de hand (situatie 1). Als ze gestoken 

worden, reageren bepaalde cellen in de huid 

hierop door histamine vrij te geven (situatie 2). 

De histamine zorgt voor de allergische klachten, 

zoals zwelling en jeuk. C4H-voeding bevat stoffen 

die er voor zorgen dat de cellen veel minder 

histamine kunnen vrijgeven. Hierdoor neemt de 

jeuk sterk af (situatie 3).  

Veel eigenaren hebben al ervaren hoe hun paard letterlijk veel beter in zijn vel ging zitten nadat ze met 

C4H begonnen. Een van deze eigenaren heeft de jeuk van dag tot dag bijgehouden (zie grafiek hier 

onder). Deze pony leed al 10 jaar aan zomereczeem en stond de hele dag tot bloedens toe te schuren. 

Op dag 10 werd met C4H-voeding begonnen en werden de eczeemplekken met de olie behandeld. Al 

na een paar dagen nam de jeuk flink af en na en week of twee was de jeuk vrijwel verdwenen. Op drie 

dagen na had ze die zomer vrijwel geen last meer van jeuk door zomereczeem en was ze weer een 

blije pony.  

  

Vóór (juli) Na één jaar (juli) 



Hoe gebruik je C4H? 

Bij voorkeur wordt 1-2 weken voordat de knutten actief worden (bij een temperatuur boven de 15oC) 
begonnen met het voeren van C4H-voeding. De standaard dosis is dagelijks 60 gram C4H-voeding voor 

elke 100 kg lichaamsgewicht van je paard. Voor een paard van 500 kg geef je dus 300 gram per dag. 
Je kunt C4H ook gebruiken als er al zomereczeemklachten zijn. In dat geval begin je naast het voeren 

van de standaard dosis C4H-voeding ook met de C4H-olie. Breng de olie goed TUSSEN de haren aan, 

direct op de aangedane huid, en masseer de olie voorzichtig in. Deze olie vermindert de jeuk en 
bevordert een snel herstel van de huid. Breng de olie om de dag aan, totdat de huid hersteld is. Gebruik 
een huidolie nooit in de felle zon en breng bij voorkeur tegen het eind van de dag aan! 

Het is belangrijk C4H-voeding dagelijks te geven en goed 

op je paard te letten! Gaat je paard binnen 1-2 weken 
duidelijk minder schuren? Dan ben je op de goede weg. 

Zie je nog weinig verbetering? Dan kun je de dosis C4H-
voeding anderhalf maal verhogen (van 300 gram naar 450 
gram per dag voor een paard van 500 kg). 

Zie je na een week op deze hogere dosis nog geen 

duidelijke verbetering dan kan de dosis verder verhoogd 
worden tot maximaal twee maal de standaard dosis (dus 

600 gram voor een paard van 500 kg). Houd deze dosis 
aan totdat het zomereczeem onder controle is.  

Je kunt daarna de dosis geleidelijk weer verlagen, maar 
blijf je paard goed in de gaten houden. Komt de jeuk weer terug? Verhoog de dosis dan weer iets. Kijk 
voor de uitgebreide gebruiksaanwijzing op de website (www.cool4horses.com). 

Eten de paarden het goed? 

De meeste paarden eten C4H-voeding graag, maar er zijn ook paarden die het minder lekker vinden. 

Meng in dat geval de C4H brokjes door zijn favoriete voer of lekkernij. De voeding kan ook door de 
slobber worden gegeven. 

Wat andere paardeneigenaren van C4H vinden 

Willemijn 
Ik ben blij dat ik C4H heb mogen proberen. Ze is nu een heel stuk rustiger en veel gelukkiger. Ik 
trouwens ook. Het was vorig jaar haast onmogelijk om goed contact met haar te krijgen. Altijd maar 
druk met jeuk, schuren, stampen, staart zwaaien. Dat is nu wel heel anders, gelukkig. Het is een 
wondermiddel! 
Monique 
We zijn twee maanden geleden gestart met C4H brok en olie. Al vrij gauw zagen we resultaat, binnen 
enkele dagen waren de bloedende plekken geheeld. Na een aantal weken zijn we gestopt met de olie 
smeren. Brok voeren we nog steeds, 150 gr per dag. Inmiddels ziet alles er rustig uit en hebben we 
een jeukvrije blije pony. 
Sherena 
De olie heb ik op de kale plekken gesmeerd en meteen na 2 dagen was het veel rustiger! Na ongeveer 
2 weken merkte ik ook verschil door het voedingssupplement. Ik hoefde niets meer te smeren, alleen 
maar elke dag 2 schepjes van het C4H te geven. 

Waarschuwing  

Ofschoon C4H-voeding 100% natuurlijk en plantaardig is kan het een positieve 
uitslag bij dopingcontroles geven, doordat sommige van de gebruikte kruiden 

van nature caffeïne bevatten. Om dit te voorkomen dient de behandeling 2 
weken voor een eventuele controle gestaakt te worden. Gedurende die tijd de 

blootstelling aan knutten dan zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door het 

gebruik van een goede eczeemdeken. 
 

Voor meer informatie, onderzoeksresultaten en reviews: www.Cool4Horses.com 
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