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Bijsluiter OerBalans Poeder 
 
Een gezonde soepele huid 
OerBalans is een kruidenvoeder met vitaminen, mineralen, sporenelementen en kruiden die paarden 
vanuit nature nodig hebben. OerBalans is speciaal voor paarden ontwikkeld. Paarden zijn van nature 
gevoelig voor de ontwikkeling van een verstoorde stofwisseling door verhoogde stress, verkeerde 
voeding of overbelasting. Dat zie je vaak terug aan een doffe vacht of gevoelige huid. OerBalans is 
voor het behoud van een optimale stofwisseling. OerBalans is ook voor paarden waarbij de 
weerstand wel wat steun kan gebruiken. 
 
Eigenschappen 
OerBalans is een aanvullend diervoeder en stimuleert de leverstofwisseling, ondersteunt het 
immuunsysteem en reguleert de spijsvertering. Het gebruik van Oerbalans kan tijdelijk leiden tot een 
verhoogde circulatie van afvalstoffen. Dit kan effect hebben op de huid. Dit duurt vaak niet langer 
dan 10 dagen. OerBalans ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen van de huid. 
 
Samenstelling 
Groenvoermeel (kruiden), kalkwier (Maerl), calciumnatriumfosfaat, bietmelasse, natriumchloride, 
magnesiumoxide, wortels, zeewier (gedroogd), moutkiemen, tarwegries, appelpulp (gedroogd) en 
gist. 
Toevoegingen per kg: Nutritionele toevoegingsmiddelen: sporenelementen: 2.000 mg zink als 
zinkoxide (3b603), 1.000 mg zink als zinkchloridehydroxidemonohydraat (3b609), 700 mg koper als 
koper-II-sulfaat pentahydraat (E 4), 600 mg ijzer als ijzer-II-sulfaat monohydraat (E 1), 300 mg 
mangaan als mangaan-II-oxide (E 5), 10 mg jodium als calciumjodaat watervrij (3b202), 10 mg kobalt 
als gecoate korrels kobalt(II)carbonaat (3b304), 20 mg selenium als natriumseleniet (E 8), 10 mg 
selenium als selenomethione geproduceerd door saccharomyces cerevisiae NCYC (geïnactiveerd 
geseleniseerde gist) (3b8.11). 
Vitaminen: 600.000 I.E. A (3a672a), 60.000 I.E. D3 (E 671), 1.000 mg E, 48 mg B1, 144 mg B2, 64 mg 
B6/pyridoxinehydrochloride, 800 μg B12, 480 mg niacinamide, 240 mg calcium-D-pantothenaat, 
3.000 μg biotine.  
Analyse: 7,1% ruw eiwit, 1,9% ruw vet, 6,6% ruwe celstof, 49,9% ruwe as, 7,0 % zoutzuur 
onoplosbare as, 10,8% calcium, 2,3% fosfor, 4,0% natrium, 2,6% magnesium. 
 
Doeldieren 
Paarden en pony’s. 
 
Indicaties 
OerBalans voor een blijvend gezonde soepele huid en glanzende vacht. 
 
Contra-indicaties 
Geen. 
 
Bijwerkingen 
Het gebruik van Oerbalans kan tijdelijk leiden tot een verhoogde circulatie van afvalstoffen. Dit kan 
effect hebben op de huid. Dit duurt vaak niet langer dan 10 dagen. OerBalans ondersteunt het 
natuurlijk herstellend vermogen van de huid. 
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Toediening / Dosering 
Voor inwendig gebruik. 
OerBalans bevat de beste kwaliteit natuurlijke kruiden en wordt dagelijks gevoerd. 
 
Per dier per dag: Normale belasting:  Verhoogde belasting: 
Paard 600 kg  80-120 g  120-160 g 
Pony 400-600 kg 70-90 kg  90-120 g 
Pony 150-300 kg 50-70 kg  70-90 g 
Veulen   50-80 g 
Een maatbeker 100 gram. 
Let op: Voer OerBalans minimaal 6 maanden voor een optimale stofwisseling en een blijvend 
gezonde huid en glanzende vacht. 
 
TIP: wanneer je paard de poeder niet wil opnemen, meng OerBalans dan met water of lijnzaadolie. 
Bouw in de eerste week de hoeveelheid langzaam op voor een optimale gewenning. 
 
Waarschuwingen 
Geen. 
 
Bewaarcondities / Houdbaarheid 
Verpakking droog en gesloten opslaan. OerBalans poeder is een jaar houdbaar. 
 
Bijzonderheden:  
- Stimuleert de (lever)stofwisseling 
- Reguleert de spijsvertering 
- Ondersteunt het immuunsysteem 
 
Verpakking 
4 kg emmer en 20 kg zak. 
 
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 
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