
Equana® Healthy Horse Hydration is de sportdrank voor uw paard 

Bij inspanning verliest uw paard niet alleen water, maar ook essentiële mineralen via zweet. 
Equana Healthy Horse Hydration, bestaande uit ingrediënten die een belangrijke rol spelen bij 
het herstel en de lichaamsfuncties van uw paard, vult direct deze verloren essentiële mineralen 
en water aan. Toediening van Equana helpt uw paard om weer fit te worden voor de volgende 
training of wedstrijd.

 Paarden drinken meer en sneller meteen 

na inspanning

 Verbetert herstel door toediening van 

belangrijke mineralen, vitaminen en 

aminozuur direct na inspanning

 Opgelost in water voor snelle opname

 Ook toepasbaar wanneer u water en 

mineralen bij uw paard wilt aanvullen, 

bijvoorbeeld na reizen en tussen 

wedstrijden

 Gebruiksvriendelijke portieverpakkingen

Waarom Equana?

Equana Healthy Horse Hydration is meer 
dan gewoon een electrolytenmix: 

Voor wie?

Equana Healthy Horse Hydration is speciaal 
ontwikkeld voor:

THE SPORTS DRINK FOR YOUR HORSE

 Sportpaarden in alle disciplines voor 

optimale prestaties en herstel na 

training, wedstrijden en zweten 

 tijdens reizen en warm weer

 Recreatiepaarden om fit te worden 

na rijden in warm weer en intensieve 

buitenritten
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De grote voordelen van Equana

Omdat Equana Healthy Horse Hydration wordt opgelost in water kan het mengsel direct 
worden toegediend na inspanning en wordt het snel in het lichaam opgenomen. Veel andere 
elektrolytenmixen worden toegevoegd aan het voer, waardoor deze langzamer worden 
opgenomen en daarnaast vaak pas op een later moment worden toegediend. Het direct 
aanvullen van tekorten leidt tot een sneller herstel van uw paard.

Equana Healthy Horse Hydration heeft een lekkere en herkenbare smaak voor uw paard. 
Hierdoor drinken paarden sneller en meer na inspanning, zelfs als het water anders smaakt 
dan thuis.

Bovendien is Equana verpakt in handige portieverpakkingen, waardoor uw paard bij iedere 
portie dezelfde hoeveelheid en samenstelling van alle ingrediënten binnenkrijgt.

          
Aanvullend diervoeder voor paarden 

Samenstelling: natriumchloride, kaliumchloride, 
magnesiumchloride.

Analytische bestanddelen: ruw eiwit 0%, ruwe 
celstof 0%, ruw vet 0%, ruwe as 67%, calcium 
5%, natrium 11%.

Toevoegingsmiddelen (facultatief): totaal 
vitaminen en aminozuren 15%, zijnde lysine, 
foliumzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine 
B6.
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