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Bijsluiter DarmBalans 
 
Voor een gezonde darmfunctie 
DarmBalans bevat kruiden zoals o.a. Mariadistel en wortels voor een gezonde darmfunctie. 
DarmBalans is speciaal voor paarden ontwikkeld en kan ingezet worden na koliek. Ook na 
voerwisselingen, stress of infecties met als gevolg koliek, maagzweren of diarree is Darmbalans 
uitermate geschikt om de spijsvertering weer in balans te brengen. DarmBalans zorgt voor het 
behoud van een optimaal functionerend maagdarmkanaal. 
 
Eigenschappen 
DarmBalans is een dieetvoeder en ondersteunt de vertering in de darmen, helpt de darmflora te 
versterken door de prebiotica (vezels vanuit kruiden en wortels) en probiotica (gist). De combinatie 
van diverse kruiden, pro- en prebiotica stimuleert de eetlust, activeert het metabolisme, werkt 
krampstillend, beschermt de maag- en darmwand door o.a. slijmstoffen uit kruiden en activeert de 
functie van lever en nieren. 
 
Samenstelling 
Gedroogde kruiden, 27% wortels, 23,5% zoethout, moutkiemen, gist, 0,6% Mariadistel, tarwegries 
zemelen, inuline.  
Technologische toevoegingsmiddelen: Bentonit (1m558i) 85.000 mg. Darmflorastabilisator: 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (4b1710) 6 x 1011 KVE 

Analyse: 12,7% ruw eiwit, 3,2% ruw vet, 15,0% ruwe celstof, 12,5% ruwe as, 0,2% natrium. 
 
Doeldieren 
Paarden en pony’s. 
 
Indicaties 
DarmBalans zorgt voor een gezonde darmfunctie en kan preventief, tijdens of na een 
spijsverteringstoornis worden toegepast. 
 
Contra-indicaties 
Geen. 
 
Bijwerkingen 
Geen. 
 
Toediening / Dosering 
Voor inwendig gebruik. DarmBalans is een smakelijke kruidenmix die maximaal 8 weken wordt 
gevoerd. 
 
Voederadvies: Acute behandeling:    Langdurige behandeling: 
Paard   2 x 120 g per dag gedurende 5 dagen 2 x 30-60* g per dag gedurende 4 tot 8 weken 
Pony  2 x 60 g per dag gedurende 5 dagen  2 x 15-30* g per dag gedurende 4 tot 8 weken 
*Een hoge dosering alleen aan het begin van de behandeling. Bij zichtbare verbetering de dosering 
verlagen. 1 maatbeker bevat 100 g.  
 
Tip: Bouw de dosering in de laatste week rustig af.  
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Waarschuwingen 
Geef niet meer DarmBalans dan de aanbevolen hoeveelheid, i.v.m. het hoge gehalte aan Bentoniet 
(toxinebinder). 
 
Bewaarcondities / Houdbaarheid 
DarmBalans is vrij van conserveringsmiddelen. Tempratuurwisselingen vermijden. DarmBalans is 1 
jaar houdbaar na productie. 
 
Bijzonderheden:  

 Ondersteunt de vertering 

 Versterkt darmflora 

 Stimuleert eetlust 

 Beschermt maag- en darmwand 
 
Verpakking 
1,2 kg en 4 kg emmer. 
 
Registratienummer / Kanalisatiestatus 
N.v.t. 
 
ECOstyle BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verminderde werking of eventuele schade als 
gevolg van een onjuiste toepassing van dit product. 
 
Producent:   α DE BW 4 0000 3 
Distributeur:  ECOstyle BV  
   Postbus 127 
   8430 AC Oosterwolde 
GMP reg.nr: PDV113269 
 
> Terug naar productinformatie   

http://www.ecostyle.nl/paard/producten/darmbalans

