
   

SYNOVIUM® SAND-OIL 369
SYNOVIUM SAND-OIL-369 is een unieke formule van 
verschillende voedingsadditieven en is wetenschappelijk 
onderbouwd en is bij vele paardenartsen verkrijgbaar. 
Dit voedingssupplement voor paarden bevat met name 
Psyllium. Psyllium is gemaakt van de zaden van de 
Plantago plant. Het is een vezel die de darmwerking kan 
verbeteren. De psyllium kan enorm veel vocht aantrekken 
en wordt vervolgens een gelachtige substantie. Deze 
substantie neemt zand en andere vuiligheid mee naar 
buiten. SAND-OIL-369 heeft een zwel volume van 50 ml/g 
hetgeen ver boven het gemiddelde van 40 ml/g ligt.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat psyllium in 
combinatie met omega oliën 25% meer zand verwijdert 
uit de darm dan psyllium alleen (February 2008, Journal of 
Animal Physiology and Animal Nutrition). SAND-OIL-369 
wordt ingezet bij het verwijderen van zand uit de darmen 
en bevordering van spijsvertering. De Omega 3-6-9 oliën 
dragen tevens bij aan een betere vacht en hoornkwaliteit.

De 1,5 kg pot bevat 2 kuren en de 4,5 kg maar liefst 7 kuren!

GEBRUIK
Paard en pony: in geval van zand in de darmen dagelijks 
150 gr toevoegen aan het voer, kuur van 21 dagen. Of 
iedere maand 50 gr 2x per dag voor 7 dagen.
Veulen: in geval van zand in de darmen dagelijks 50 gr 
toevoegen aan het voer, kuur van 21 dagen. Of iedere 
maand 25 gr 2x per dag voor 7 dagen.
Maatschepje van 60 ml bevat 50 gram. 

ANALYSE
Ruw eiwit: 17.0% Vochtgehalte: 6.99%
Ruwe celstof: 5.5% Ruwe as: 26.7%
   Ruw vet: 9.49%

SAMENSTELLING
Voedermiddel:
Psyllium Husk   400gr/kg
volvette soja   300 gr/kg
Toevoegingsmiddelen:
Beta-glucaan   400 mg
Technologische toevoegingsmiddelen:
Kaoline   270 mg
Lignosulfonaat  25 mg
Benzoic Acid   5 mg

WAARSCHUWING
Buiten bereik van kinderen houden.
Sluit de pot goed af.

BEWAREN
Bewaren onder de 25°C.
Niet in de vriezer bewaren.

NETTO HOEVEELHEID
Petpot van 1,5 kg of 4,5 kg

De gebruikte ingrediënten komen niet voor in  
de FEI Clean Sport Prohibited Substance 
 Database (dopinglijst). Dit product test niet 
 positief. Houd rekening met geldende regels 
van uw federatie tijdens wedstrijden.

OPERATOR Synovium is a registered 
trademark of Vetmarx B.V. NL, 
Nieuweweg 19, 3612 Tienhoven - NL 
www.synovium.eu - info@synovium.eu - 
www.facebook.com/synovium
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