
Paarden voedingssupplementen: 
 
Onderstaand een greep uit ons assortiment. Staat het product waar u er niet in de lijst, dan is de kans groot dat 
we het wel hebben. De voedingssupplementen die wij hebben worden niet allemaal in onderstaande lijst 
genoemd. 

 
Waarom Excellent Voedingssupplementen? Excellent Voedingssupplementen voldoen aan alle eisen! 
Er worden veel verschillende voedingssupplementen aangeboden. Maar weet u eigenlijk wel hoe het product 
gemaakt is, of wat er in zit? Steeds meer paardenhouders komen deze problemen tegen. 
 
Wij voldoen aan GMP+ HACCP. Zoals u kunt zien op ons etiket worden de Excellent Voedingssupplementen in 
heel Europa gebruikt. Onze Excellent Voedingssupplementen voldoen aan de hoogste eisen. Met de 
wetenschap, dat u uw paard verantwoord moet voeren, zijn onze Excellent Voedingssupplementen 
samengesteld. 

 

 

Biozin: Aanvullende diervoeder. Bevordert en ondersteund 
gezonde hoeven!Ter ondersteuning van de consistentie en 
structuur van de hoorn van de hoef. Biozin zorgt voor een betere 
vacht en huid, behoud van een goedgevormde en aangroeiende 
hoef. 

 

Equi Boost:Aanvullend diervoeder. Vitaminemengsel speciaal voor 
paarden en veulens. Te mengen met alle voedersoorten en is 
volledig oplosbaar in water. 
Toepassing: 
Wanneer er een extra gift aan vitaminen nodig is. 

 

Equi Mobility Gewrichtsvoedingssupplement voor paarden & 
ponies! 
Equi Mobility is een unieke en smakelijke samenstelling 
ontwikkeld door Dr. Rensia de Wet, om het bewegingsapparaat 
gezond te houden. Equi Mobility smeert de gewrichten en 
bevordert de opbouw en aangroei van kraakbeen. 

 

Equiflex HA Liquid 26 days Aanvullend diervoeder. Bevordert de 
smering van de gewrichten binnen 7 dagen en ondersteunt 
het behoud van het kraakbeen. 
Equi Flex HA Liquid ondersteunt het bewegingsapparaat en is o.a. 
aan te bevelen bij paarden op hoge leeftijd. 

 

Equi Turbo Aanvullend diervoeder 
Stimuleert de spiergroei, spieropbouw en prestaties van paarden 
op natuurlijke wijze. Een speciaal geselecteerd algensoort in Equi 
Turbo behoort tot de rijkste natuurlijke vitaminen- en 
mineralenbronnen ter wereld. Regelmatig gebruik van Equi Turbo 
ondersteund tal van lichaamsprocessen waardoor het paard zich 
ontdoet van afvalstoffen en deze volgens de natuurlijke weg 
afvoert. 
Equi Turbo is rijk aan aminozuren. Aminozuren zijn 



natuurlijke bouwstenen die het paard helpen spieren op te 
bouwen. In de periode waar in prestaties gevraagd worden 
adviseren wij de dosering bij het starten van de training te 
verdubbelen.  
Equi Turbo mag zonder problemen voor langere tijd 
verstrekt worden. 
Equi Turbo is zeer smakelijk, suikervrij en zorgt voor 
opmerkelijke prestaties. 
 

 

Equi Parex Hoe werkt Equi Parex? 
Door Equi Parex te verstrekken aan uw paard, wordt het 
lichaam gereinigd.Dit komt door de unieke samenstelling van de 
specifieke kruiden. 
Waarom Equi Parex? 
Omdat Equi Parex bijdraagt tot een gezonde maag- en darmflora. 
Omdat Equi Parex glans geeft aan het haar. 
Omdat Equi Parex goed is voor een evenwichtige darmflora 

 

Equitop Forte. Geconcentreerde vitaminen, mineralen en 
sporenelementen voor paarden voor de bevordering van de 
algehele conditie. Equitop Forte wordt veel geadviseerd door 
dierenartsen en is zeer geschikt voor paarden waaraan in de sport 
hoge eisen worden gesteld, fokmerries en dekhengsten. Maar ook 
voor toediening tijdens stressvolle periodes, tijdens 
herstelperiodes en tijdens het verharen. Equitop forte kan zonder 
bezwaar voor en tijdens de wedstrijdfase worden toegediend. Het 
is geen doping. 

Equitop forte wordt aanbevolen voor: 
• Veulens in de groei 
• Verbetering van de vruchtbaarheid 
• Verhoging van de weerstand tegen ziekten en infecties 
• Bestrijding van stressverschijnselen 
• Opbouw reserves en sneller herstel bij grote prestaties 
• Conditieverbetering in dektijd en winter 
• Bevordering van de eetlust en spijsvertering 

 

 

 

Equitop Myoplast: Ter ondersteuning van de spieropbouw, 
spierfunctie en uithoudingsvermogen. Beschrijving: Om de 
spieropbouw te stimuleren en om het spierenmetabolisme te 
voorzien van aminozuren, ondersteunt de spieropbouw, 
spierfunctie en uithoudingsvermogen. 
Beschrijving: 
Equitop Myoplast is 100% natuurlijk.  
Aminozuren uit zoetwateralgen. 
Equitop Myoplast is bedoeld voor: 
* Sportpaarden  
* Voor jonge paarden tijdens training 
* Wanneer toename van bespiering is gewenst 
* Paarden met spierstijfheid in de rug 
* Voor fokpaarden 
* Tijdens een herstelperiode 



 

Feed Booster: aanvullend voedermiddel. Smakelijke energie voor 
paarden!Door Feed Booster aan uw paard te verstrekken krijgt uw 
paard meer energie, kracht en doorzettingsvermogen zonder dat 
uw paard nerveus wordt. Daarnaast zorgt het voor een betere 
spijsvertering en een glanzende vacht. 

 

Fenegriek: Voor de natuurlijke ondersteuning van de bronchiale 
functies. 
 
Fenegriek staat bekend om zijn verzachtende invloed op de 
luchtwegen. 

 

Fenelook 
De combinatie van Fenegriek & Knoflook! 
Fenegriek voor de natuurlijke ondersteuning van de 
bronchiale functies en knoflook voor een in- en uitwendige 
huidverzorging is goed voor de bloedsomloop en bloedzuivering. 

 

Horse Lytes 
Hoogwaardige elektrolyten! 
Zorgt ervoor dat uw paard beter vocht kan opnemen en 
vasthouden. 
Bevat belangrijke zouten in een dextrose mix. Ideaal bij warm weer 
en bij vochtverlies na een wedstrijd omdat water onvoldoende is 
om een snel herstel te verkrijgen. 
 

 

Garilic Allicin Powder draagt bij aan een goede vertering en 
stofwisseling bij uw paard. 
* Garlic Allicin ondersteunt en activeert het afweersysteem. 
* Verhoogt de weestand tegen ongunstige bacteriën en schimmels. 
* Garlic Allicin zorgt voor een goede flora op de huid. 
* Garlic Allicin is goed tegen ingewandstoornissen. 
* Helpt bij de spijsvertering. 
* Garlic Allicin zuivert de huid. 
* Garlic Allicin ondersteund het herstellend vermogen van de huid. 
* Garlic Allicin  heeft gunstige invloed op de gezondheid 

 

 
Garilic Allicin Granulaat draagt bij aan een goede vertering en 
stofwisseling bij uw paard. 
* Garlic Allicin ondersteunt en activeert het afweersysteem. 
* Verhoogt de weestand tegen ongunstige bacteriën en schimmels. 
* Garlic Allicin zorgt voor een goede flora op de huid. 
* Garlic Allicin is goed tegen ingewandstoornissen. 
* Helpt bij de spijsvertering. 
* Garlic Allicin zuivert de huid. 
* Garlic Allicin ondersteund het herstellend vermogen van de huid. 
* Garlic Allicin  heeft gunstige invloed op de gezondheid 



 

Garilic Allicin Liquid draagt bij aan een goede vertering en 
stofwisseling bij uw paard. 
* Ondersteunt en activeert het afweersysteem. 
* Verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en 
schimmels. 
* Zorgt voor een goede flora op de huid. 
* Goed tegen ingewandsstoornissen. 
* Helpt bij de spijsvertering. 
* Zuivert de huid. 
* Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
* Heeft gunstige invloed op de gezondheid 

 

 
Knoflookchips draagt bij aan een goede vertering en stofwisseling 
bij uw paard. 
* Ondersteunt en activeert het afweersysteem. 
* Verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en 
schimmels. 
* Zorgt voor een goede flora op de huid. 
* Goed tegen ingewandsstoornissen. 
* Helpt bij de spijsvertering. 
* Zuivert de huid. 
* Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
* Heeft gunstige invloed op de gezondheid 

 

 
Levertraanolie 
Ter ondersteuning tijdens de groeifase en de dracht! 
Levertraanolie is rijk aan Omega-3 vetzuren en bevat een grote 
hoeveelheid vitamine A en D. Vitamine A en D worden in het 
lichaam aangemaakt onder invloed van zonlicht. Tijdens de 
wintermaanden kan in het lichaam een tekort aan deze vitaminen 
ontstaan.  
Aanvulling van het rantsoen met een natuurlijke bron van vitamine 
A en D is dan zinvol, zeker bij paarden in de groei. Een extra 
aanvulling van vitamine A biedt een hogere weerstand tegen 
infecties en stimuleert een gezonde huid en gezonde slijmvliezen.  
Levertraanolie is van oudsher één van de meest gebruikte bronnen 

van vitamine A en D. 

 

 

Licosan-Forte 
Vitaminen, mineralen, sporenelementen en aminozuren 
voor paarden en pony’s! Het complete alles-in-één-preparaat! 
In periodes dat verhoogde prestaties worden verlangd, 
(rijpaarden, dravers, dekhengsten, groei enz.) omdat er dan een 
sterkere behoefte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen 
ontstaat. 

 

 
Lijnzaadolie 
Ter ondersteuning van de vertering, darmwerking en vacht! Rijk 
aan Omega 3 vetzuren!  
Samenstelling: 100% koudgeperste lijnzaadolie. hierdoor blijven 
alle natuurlijke werkzame stoffen behouden. Lijnzaadolie zorgt 
voor een betere vertering, optimale darmwerking en een 
glanzende vacht! 



 

 
Mineralenliksteen voor paarden en pony’s. 
stelt de individuele zoutbehoefte veilig, dieren nemen zout op naar 
behoefte. 
Toepassing:  
Gebruik altijd een liksteenhouder. Zorg dat er altijd voldoende 

drinkwater beschikbaar is. 
Samenstelling:  
Natrium, Magnesium, Fosfor, Zink, Koper, IJzer, Mangaan, 

Jodium, Cobalt, Selenium. 

 

Originele Himalaya zoutliksteen die bestaat uit natuurlijke 
mineralen, sporenelementen en zout. 
 

Hymalaya Liksteen Inclusief ophangtouw. 

 

Relaquine Diergeneesmiddel 
Relaquine voor sedatie van paarden! 
Elke ml bevat 35 mg acepromazine (als acepromazinemaleaat 
47,50 mlg) als werkzaam bestanddeel, 0,65 mg 
methylparahydroxybenzoaat en 0,35 mg 

propylparahydroxybenzoaat als conserveringsmiddelen. 

 

 

No Stress Paste  Aanvullend diervoeder (dieetvoeder) 
stressvermindering bij uw paard zonder dat het ten koste gaat van 
het prestatievermogen. 
Werkingsduur:  
No Stress Paste is al werkzaam na 40 minuten met een nawerking 
van 3 uur. 
Speciaal ontwikkeld voor stresssituaties zoals:  
transport, wedstrijd, bezoek dierenarts, scheren, bezoek hoefsmid. 
Toepassing:  
Excellent No Stress Paste rechtstreeks in de mond ingeven (achter 
op de tong). 

 

 

Omega Boost Aanvullend diervoeder 
Bevat alle essentiële onverzadigde vetzuren (Omega 3 en 
6 vetzuren) die het paard dagelijks nodig heeft. De mix van 
geselecteerde plantaardige oliën (98%) is samengesteld door 
dierenarts Smit. Omega Boost ondersteunt voor een gezonde 
vacht en darmwerking bij paarden. 

 

 

Stress Mix Aanvullend diervoeder (Dieetvoeder) 
De mix die wedstrijdangst en nervositeit reduceert zonder dat het 
dier er suf van wordt! 
Toepassing: Over het voer. 
Stress Mix kent vele toepassingsmogelijkheden: 
1. Tijdens de trainingsperiode 
2. Gedurende de periode van wedstrijden 
3. Verandering van omgeving 



 

 

Veulenmelk: Mengvoeder. Smakelijke topvoeding! 
Veulenmelk bevat 60% magere melkpoeder.  
Veulenmelk zorgt voor een evenwichtige darmflora en verhoogt 
de weerstand van het veulen! Samenstelling: Zuivelproducten, 
Olien, Vetten, Graan, Vitaminen en Mineralen, Lactose, Zuivel 
eiwit, Zink, Selenium, Jodium, Natrium, Magnesium, Cobalt, 
Zwavel, Yzer, Koper, Dexel. 

 

 

Vitamine E Plus 
Aanvullend diervoeder 
Ter ondersteuning van de vruchtbaarheid en ontwikkeling van de 
spieren. 
Aanbevolen bij sportpaarden en jonge paarden in de groei. 
Vitamine E plus bij dekhengsten 
De prestaties van dekhengsten  zijn vergelijkbaar met die van  
topsportpaarden; een goede voeding, afgestemd op de inspanning 
is dan ook essentieel voor het behoud van een goede gezondheid 
en vruchtbaarheid. Als de hengsten  een basisvoer krijgen, is het 
verstandig het rantsoen aan te vullen met een 
voedingssupplement voor sportpaarden. Ook kunt u het rantsoen 
aanvullen met voedingsstoffen die de kwaliteit van het sperma 
verbeteren. Topkwaliteit sperma kenmerkt zich door een goede 
beweeglijkheid en een ruim volume. Ondersteunende ingrediënten 
zijn o.a.: {anti-oxidanten}, Vitamine E, Vitamine C, en  Selenium 

 

 

Vitasporal: De opkikker voor paarden! 
De injector met de complete aanvulling van vitaminen, voeding en 
energie! 
Toepassing: 
Rechtstreeks in de mond ingeven (achter op de tong). 
Voederadvies: 
1 Vitasporal Horse injector per dier. 
 
Wanneer: 
* Vlak voor de wedstrijd. 
* Direct na de wedstrijd. 
* Bij drachtige paarden. 
* Bij veulens direct na de geboorte. 
* Bij dof haarkleed en verharen. 
* Elke 4 weken tijdens de “R” in de maand. 
* Bij verkouden paarden ter ondersteuning van de therapie. 
* Bij de ontworming paarden / ponyies. 

 

 
Sputolysin  Te gebruiken bij luchtwegaandoeningen (acute, 
subacute en chronische bronchitis).  
Sputolysin poeder is bestemd voor paarden met een 
luchtwegaandoeningen die gepaard gaan met een gestoorde of 
overmatige slijmvorming zoals bij acute/subacute en chronische 
bronchitis. 



 

Zand Weg: Bij zandetende paarden en bevordert de darmwerking. 
 
Toepassing: 
Zand-Weg moet over droog voer verstrekt worden. 
Voederadvies: 
Echte zandeters en darm gevoelige paarden geeft u eenmaal per 
maand Zand-weg. 
Samenstelling: 
psylliumvezels, tarwevezels, aroma. 
Hoe weet ik of mijn paard te veel zand binnen heeft? 
Dit kunt u eenvoudig testen door 5 á 6 mestballen in een halve 
emmer water te doen. 
Wanneer er na een uur meer dan een theelepel zand op de bodem 
ligt, heeft uw paard te veel zand binnen gekregen. Wij adviseren in 
dat geval uw paard een Zand-Weg-Kuur te geven, ter voorkoming 
van onder andere KOLIEK! Wist u dat? 
Paarden die zand eten hebben vaak een gebrek aan vitaminen 
en mineralen. 

 


