
Verandert de vacht van je paard ineens? 

Begint het te krullen en te groeien? 

Verandert de kleur? 

Hypo balance ondersteunt bij hormonale 

onbalans waarbij de hypofyse betrokken is. 

Behandelingsduur 
Hypo balance is een supplement dat 

langdurig gegeven kan worden. Eventueel 

in combinatie met reguliere middelen. 

In overleg met de dierenarts kan de 

synthetische pergolide dosering worden 

verlaagd of zelfs worden afgebouwd en 

volstaat alleen de Hypo balance. Indien 

er een stopweek wordt ingelast doe 

dit dan voorzichtig en bij voorkeur in 

de winterperiode. Een stopweek is niet 

noodzakelijk (vergelijkbaar met Gluco 

balance).

Hypo balance of Gluco balance? 
Als paarden met hormonale verstoringen 

ongemak aan de hoeven ervaren, kan Hypo 

balance ingezet worden met Phytonics Podo 

comp. Paarden die slecht reageren op suiker, 

kunnen naast Hypo balance en aanpassing 

van het voedingsmanagement (minder 

suiker en meer eiwitten in het rantsoen) 

ook Gluco balance toegediend krijgen. 

ter ondersteuning van een gezonde 
functie van de hypofyse in de regulering 
van hormonen

bij veranderde haargroei en 
(overmatige) vacht

ter ondersteuning van een gezonde 
schildklierfunctie

voor de bijnieren
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Agnus Castus (Monnikspeper of 

Kuisboom) werkt regulerend op verschillende 

hormoonsystemen. De Latijnse naam “Agnus 

castus” verwijst naar een invloed op het libido. 

Het is een combinatie van het Latijnse “castitas” 

(kuisheid), het Griekse “agnos” (rein) en het 

Latijnse “agnus” (lam). Monnikspeper bevat 

antioxidanten en flavonoïden.

Chaga (Berkenweerschijnzwam) is een 

parasitaire paddenstoel die het immuunsysteem 

ondersteunt, het extract van deze zwam vult het 

lichaam aan met noodzakelijk componenten, 

zoals Potassium, Zink, IJzer en polysachariden 

Het lichaam herstelt met melanine en de micro-

elementen Koper, Aluminium, Zilver, Kobalt, 

Zink en Nikkel. Deze zijn van nature aanwezig 

in Chaga. De paddenstoel heeft tevens een 

positief effect op het centraal zenuwstelsel.

Curcuma xanthorrhiza (Bittere of 

Javaanse kurkumawortel) werkt ontspannend  

en stimuleert de werking van de lever. 

Gymnema sylvestre is ook bekend als 

Gurmar, de ‘suikervernietiger’ omdat het het  

vermogen afzwakt om zoetheid te proeven.  

Het heeft een positief effect op de bloed-

suikerspiegel en is heilzaam voor de pancreas.  

Mucuna pruriens (Fluweelboon of Jeukboon) 

is een snelgroeiende tropische klimplant 

die een hoogte van 3 tot 18 meter kan 

bereiken. De peulvruchten hebben een hoog 

gehalte aan medicinale stoffen, waaronder 

levodopa (L-dopa). Mucunabonen worden 

van oudsher in Ayurvedische preparaten 

verwerkt, onder meer voor het zenuwstelsel 

en diabetes. Een belangrijke werkingsgebied 

van mucunabonen(extract) is het gebied waar 

dopaminerge circuits bij betrokken zijn en 

dan met name die ter beïnvloeding van de 

beweging en de motoriek.
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Hypo balance bevat de volgende fytotherapeutische ingredienten: 

Gebruikerservaring Hypo balance
Lucia Boukes - 12 juni 2018 - phytonicsmed.com 

Sinds vorig jaar zomer ging mijn Fjord Niels 
achteruit. Hij werd slomer, had geen zin meer 
in zijn wandelingetje en ook het spelen met 
de andere pony’s werd steeds minder. Ook 
maakte hij geen mooie zomervacht meer aan. 
In het najaar zijn de bloedwaardes getest en 
bleken goed. Omdat er in februari toch meer 
achteruitgang werd geconstateerd zijn we 
gestopt met de reguliere medicatie. Eén week 
na het stoppen zijn we gestart met Phytonics 
Hypo balance. De reactie was ongelofelijk: hij 
liet in een keer zijn wintervacht los, werd bijna 
kaal, en uiteindelijk verscheen er een prachtige, 
donkere zomervacht. Maar het grootste verschil 
was zijn gedrag: hij begon weer te spelen en is 
zelfs weer aan het stoeien. Hij rent weer door 
het bos, zijn baasje achter zich aan slepend.

Chaga

Agnus Castus
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