
   

 

 

Waarom voer je OerBalans? 

In de vrije natuur eten paarden een zeer grote verscheidenheid aan planten en grassoorten: kruiden.  

Kruiden zijn o.a. een belangrijke bron van voedingsvezels. Het spijsverteringsstelsel van het paard is 

volledig ingesteld op en afhankelijk van de afbraak van deze vezels uit planten. De darmflora 

(darmbacteriën) van het paard wordt bepaald door de variatie aan planten die het paard eet. Een 

breed samengestelde darmflora is een gezonde darmflora. Een gezonde darmflora is weer essentieel 

voor de algehele gezondheid van het paard. De darmflora staat namelijk in nauw contact met het 

immuunsysteem.  

Kruiden bevatten naast vezels ook vitaminen, mineralen, sporenelementen en aminozuren. Maar 

bovenal zijn kruiden rijk aan biologisch actieve stoffen met een brede werking op het lichaam van het 

dier. Er zijn o.a. stoffen met een werking op het immuunsysteem, op organen als de lever en nieren 

en er zijn ook spijsverteringsbevorderende stoffen. 

Door het eten van een breed scala aan kruiden houdt het paard van nature zijn darmflora, 

immuunsysteem, spijsvertering  en stofwisseling in balans! 

In de huidige tijd worden paarden meestal niet in staat gesteld hun eigen rantsoen bij elkaar te 

zoeken. Paarden die op stal staan, maar ook paarden die wel weidegang krijgen, krijgen helaas niet 

altijd voldoende variatie in hun voeding. Hooi of kuilgras is vaak eenzijdig samengesteld, een grote 

variatie aan plantensoorten/kruiden die de algehele gezondheid ondersteunen, ontbreekt.  

Onderzoek toont steeds vaker aan dat gezondheidsaandoeningen verband houden met een onbalans 

in de spijsvertering en stofwisseling, die is terug te voeren op eenzijdige voeding, een verarmde 

darmflora en overbelasting van organen als de lever. 

OerBalans is een aanvulling op het rantsoen die zorgt voor een bredere variatie in bestanddelen van 

de voeding! Het bevat meer dan 30%  kruiden, die een gezonde spijsvertering en stofwisseling 

ondersteunen. Specifieke kruiden ondersteunen ook de normale functie van de lever en de nieren.  

De stofwisseling en spijsvertering zijn blijvend in balans. Het paard zit goed in zijn vel: de huid glanst, 

is soepel en ziet er gezond uit.  

> Meer informatie over OerBalans 

 

 

 

  

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

