
Hoefscheuren, trage hoefgroei, 
losse wand of bevangen? Paarden 
zijn hoefdieren, ze lopen op de top 
van hun “tenen”. Heel belangrijk 
dus om de hoeven in optimale 
conditie te houden.

Teveel vetopslag op de verkeerde 
plekken?  Pijnlijk en gevoelig lopen? 
Gestrekt staan? Dit kan duiden op 
een probleem met de suikerstof- 
wisseling, mogelijk door een 
overmaat aan suikers en 
zetmeel opgenomen uit de 
voeding, o.a. fructosamine 
in gras en hooi.

Detox comp 50 ml
Voor de afvoer van afvalstoffen

Gluco Balance 500 gr
Voor ondersteuning van de 
suikerstofwisseling 

Hoof comp 500 gr
Compleet supplement voor een goede 
hoefkwaliteit

Liver comp 50ml
Voor de afvoer van afvalstoffen uit de hoef

Podo comp 50 ml
Voor een betere bloedcirculatie in de hoef

Voorkom narigheid of behandel 
zo snel mogelijk met: 
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Supplementen: 

Detox comp 50 ml 
Voor de afvoer van afvalstoffen. 

Ter stimulering van de spijsverteringsorganen, 

urinewegen en lymfestelsel. Ondersteunent bij 

de afvoer van overtollige vetcellen, bij ophoping 

van afvalstoffen. 

Voor een (halfjaarlijkse) reiniging van het lichaam. 

Na reguliere medicatie en/of een operatie. Bij 

een verstoord immuunsysteem. Ondersteunt de 

stofwisseling. Bij stijve spieren.

Gluco Balance 500 g 
Voor ondersteuning van de suikerstofwisseling.

Bij een overmaat aan suikers en zetmeel 

opgenomen uit de voeding o.a. fructosamine in 

gras en hooi. Bij een tekort in de voeding aan 

Zink en Chroom.  Voor een gezond gewicht.  

Ondersteunt een goede functie van de pancreas 

en darmen. Voor gezonde hoeven en een mooie 

huid en vacht (staart en manen) Ook goed voor 

de spieren en het oudere dier.

Hoof comp 500 gr 
Volledig supplement voor de hoeven.

Zorgt voor een goede doorbloeding van de 

hoef en een gezonde hoornontwikkeling. Door 

stimulering van de vorming van proteoglycanen 

kan het collageen worden versterkt waardoor 

het weefsel steviger wordt. Bij broze hoeven: 

versterkt de hoef.

Liver comp 50 ml 
Voor een goede leverfunctie. 

Ondersteunt de reinigende werking van de 

lever en de afvoer van afvalstoffen. Goed voor 

de leverenergie (gerelateerd aan de hoeven).

Podo comp 50 ml 
Goed voor een betere bloedcirculatie 

in de hoef. 

Zowel voor preventief gebruik als in herstel-

periodes. Ook bij reacties op teveel suikers in 

het gras. Bij gevoelige hoeven.
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