Horse
100% natuurlijke mix van Bruine, Rode en Groene zeewieren speciaal voor paarden
======================================================================
Als geen ander weet Agroflux vanuit jarenlange ervaring en door modern wetenschappelijk,
onderzoek wat zeewier kan doen op gebied van:
Weerstand, gezondheid, prestaties en welzijn van een dier.
======================================================================
Zeewier is een zeer rijke bron van:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer dan 60 verschillende essentiële mineralen en sporenelementen, in een goed
voor het dier goed opneembare vorm en in onderling juiste verhoudingen
Vitamines (o.a. vit. B en vit. E)
Essentiële en vetzuren, (o.a Omega-3 en Omega-6)
Natuurlijke anti-oxidanten, (o.a. Polyfenolen en pigmenten)
Polysachariden, (o.a. Alginaten, Carragenen, Laminaria, fucanen, Kaïnezuur, etc.)
Water-oplosbare vezels
Bio-actieve componenten, waarvan de gezondheids- en voedingseffecten steeds
meer wetenschappelijk verklaard en in kaart gebracht worden
Etc. , etc.

======================================================================
Sea Spirit Horse zeewiermixen zijn samengesteld vanuit eeuwenlange gebruikers-ervaringen
en modern wetenschappelijk onderzoek. Agroflux beschik over veel kennis van zeewier en is
nauw betrokken bij vele onderzoeken en beschikt daarnaast over een zeer breed
kennisnetwerk op het gebied van zeewier.
======================================================================
Sea Spirit Horse zeewiermixen bevatten de juiste bio-actieve componenten voor:
•
•
•

Betere conditie, immuniteit, vitaliteit en vruchtbaarheid
Betere prestaties en sneller herstel na inspanning of ziekte
Betere darmgezondheid en voerbenutting

In Sea Spirit Horse gebruikte zeewieren werken o.a. mede:
•
•
•
•

Anti-bacterieel en ontstekingsremmend (Beta-glucanen, laminaria etc.)
Tegen maag en darmwormen ( Kaïnezuur)
Tegen maagzweren, hoefbevangenheid enz.
Aan het verbeteren van de glucosetolerantie en insulinegevoeligheid

======================================================================

Horse
100% natuurlijke mix van Bruine, Rode en Groene zeewieren speciaal voor paarden
======================================================================
Agroflux heeft jarenlange ervaring in de paardenvoeding en heeft een doeltreffend en
eenvoudig toe te passen assortiment op basis van zeewier.
3 varianten op basis van zeewier:
======================================================================
•

Sea spirit Zeewiermix: een klein smakelijk zeewierkorreltje van 100 % zeewier.
Eenvoudig te doseren en te mengen door het overige paardenvoer. Verpakt in
hersluitbare emmer van 5,5 kg. Op verzoek ook leverbaar in grotere
verpakkingseenheden.
Gebruikersadvies: Paard: 45 gr/dag, Pony: 30 gr/dag, Veulen: 15 gr/dag

•

Sea Spirit Omega-ier: een handzaam smakelijk korreltje bestaande uit onder ander
zeewier en lijnzaad. Het beste van zeewier en lijnzaad in één! Een nog betere prebiotische werking en verbeterde benutting van omega-3 uit lijnzaad.
Gebruikersadvies: Paard: 90 gr/dag, Pony: 60 gr/dag, Veulen: 30 gr/dag

•

SeaSpirit Likschaal: Een met Sea Spirit Horse zeewiermix verrijkte likschaal. Paarden
kunnen op een natuurlijke en eenvoudige wijze zelf hun eventuele tekorten aan
vitamines en mineralen aanvullen, in combinatie met al het overige goede uit zeewier.
Ideaal voor de weideperiode, maar ook handig voor gebruik op stal, in de trailer etc.
Gewicht: 10 kg.
Gebruikersadvies: vrij ter beschikking stellen, waken voor overconsumptie.

======================================================================
Sea Spirit Horse is een product van:

Ambachtsherenwegeling 29
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Voor meer info: www.Agroflux.nl
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