
Het oudere paard

De leeftijd van een paard zegt niet alles over de conditie van zijn lichaam. Toch kun je 

aannemen dat vanaf het twintigste levensjaar de eerste ouderdomsverschijnselen de 

kop op steken. De kwaliteit van het gebit speelt een cruciale rol bij de spijsvertering. 

Net als een veranderende behoefte aan eiwitten. Spieren nemen af en het dier wordt 

gevoeliger voor blessures. Ook de conditie wordt minder. En door een afnemende 

weerstand kan het sneller ziek worden en moeilijker door de vachtwisseling komen. 

Neem de ouderdomsverschijnselen niet voor lief. Met de juiste voeding, een gezond 

bewegingsmanagement en ondersteuning met fytotherapeutische druppels en extra 

bouwstoffen, krijgt ook jouw paard een gezonde oude dag.   

 De basis voor elk oud paard 
Het advies is om het rantsoen dagelijks aan te vullen met een 
Omega-3 olie, extra vitaminen en mineralen en een supplement met 
glucosamine. De basis weerstand ondersteun je met tweemaal per jaar 
een drainagekuur, viermaal per jaar een kuur voor een weerbaar 
darmmilieu en tweemaal per jaar een probioticakuur 
voor een gezonde darmflora.
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Phytonics Hypo balance                              
Ondersteunt bij hormonale verstoringen waar 
de hypofyse bij betrokken is. 

Phytonics Gluco balance
Ondersteunt een gezonde suikerstofwisseling.

 Houd de hormonen in de gaten
Bij oudere paarden kan de hormoonproductie in de hypofyse afnemen. Dit degeneratieproces 
veroorzaakt een verstoorde hormoonbalans. Dit kan gevolgen hebben voor de glucosebalans en 
leiden tot vachtverandering en lichamelijke en mentale uitputting van het paard. 

 Voor gezonde maag en darmen    

PUUR Stomac of Phytonics Gastri comp * 
Voor een gezonde maagfunctie.
Beschermend en opbouwend
voor het maagslijmvlies.

PUUR Gastri 
Fytotherapie bij gassige darmen. 
Stimuleert de eetlust, reguleert de darmfunctie.

PUUR Psyllium 
Voor schone darmen. Bij zand eten.
Bevordert de darmperistaltiek. 
Helpt mest dikker maken.

Tip: Denk bij tandenknarsen en/of luchtzuigen

ook eens aan de spijsvertering

Pré- en probiotica
Voor een gezonde darmflora.

PUUR Digest
Drie in één voor een optimale darmfunctie. 
Met N-Acetyl-Glucosamine voor een gezonde 
darmwand.

Een van de eerste ouderdomsverschijnselen is slijtage aan het gebit. Een paard zal niet snel 
laten merken dat er wat mis is. Signalen zijn het minder goed kunnen vermalen van voedsel en 
het maken van proppen van het hooi. Paarden kunnen haken aan hun kiezen ontwikkelen met 
als gevolg wonden in tong of wangen. Een slecht gebit kan leiden tot een slechte spijsvertering, 
maag-en darmproblemen en gewichtsverlies.

Door verminderde opname van voedingsstoffen kunnen er tekorten in mineralen en vitaminen 
ontstaan. Een aangepaste voeding op de behoefte van het oudere paard is dus een eerste stap. 
Een probioticakuur ondersteunt de gezonde spijsvertering. 

Gezonde spijsvertering start met een goed gebit  

 Onrustig? 
Een paard is een vluchtdier en daarom altijd al op zijn hoede voor gevaar. Oudere paarden 
kunnen snel innerlijke onrust ervaren. Mentaal en emotioneel is een ouder paard wat minder 
flexibel. Goed om daar oog voor te hebben.

“Laat het gebit van je oudere paard regelmatig controleren. Kiezen van het oudere paard zijn door slijtage 
extra gevoelig. Gebitsproblemen zijn van invloed op de gezondheid en het welzijn van het paard.”

-Paulien Visser, paardentandarts en dierenarts

Phytonics Strezz
Haalt de scherpe kantjes eraf.
Druppels voor een rustig zenuwstelsel. 
Ontspannend, zonder te versuffen. 
 

PUUR Tranquil
Bij langdurige stresssituaties. 
Dit poedersupplement helpt het hoofd helder 
te houden zonder te heftig te reageren op 
prikkels. Voor meer focus en concentratie. 
Versuft niet.

 Tetanus vaccinatie op maat
Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani die via een wond het lichaam 
kan binnendringen. Bij paarden leidt de besmetting tot ernstige spierkrampen en kan fataal zijn. 
Paarden worden jaarlijks ingeënt. Een zware belasting voor het immuunsysteem, zeker voor een 
ouder paard. Een titerbepaling meet de antistoffen in het bloed, waardoor je weet of je paard nog 
beschermd is tegen tetanus. Hiermee vermijd je overbodige vaccinatie.

TetaCheck 
Voor het bepalen van de beschermingsgraad 
tegen de Tetanus bacterie. Met de TetaCheck
test een dierenarts of vaccinatie echt nodig is.
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*Deze producten hebben een vergelijkbare werking.



 Een scheutje olie
Een vegetarische of visolie met Omega-3 met EPA en DHA over het voer is een goede aanvulling 
op een gezonde voeding. Omega-3 zorgt voor soepele celmembranen. De olie ondersteunt de 
huid en vacht, het gebit en de weerstand. Maar ook het soepele bewegen en een evenwichtige 
hormoonbalans. En het is zelfs goed voor een helder hoofd.

 Steuntje in de rug voor een soepele beweging 
Paarden komen letterlijk moeilijker op gang als ze ouder worden. De gewrichten bewegen minder 
soepel, spieren nemen af. Ook de rugwervels kunnen minder beweeglijk worden. Het oudere 
paard heeft extra behoefte aan hoogwaardige eiwitten uit zijn voeding. Blijven bewegen met een 
ouder paard is belangrijk, maar zorg dat de belasting past bij de mogelijkheden van het dier. 
Bouwstoffen kunnen de beweging ondersteunen. 

PUUR Veg Omega
Een vegetarische olie met Omega-3. De basis 
voor soepel bewegen, voor een gezonde huid 
en vacht, bij verharing tijdens de 
seizoenswisselingen, voor een heldere geest en 
alertheid en voor meer energie.

Icelandpet Omega-3  
Deze olie heeft dé juiste verhouding Omega-3 
en Omega-6 (4:1) en een zeer hoge 
concentratie DHA (414 mg) en EPA (644 mg) 
per 5 ml. Voor een doeltreffend effect.

PUUR Detoxi of Phytonics Detox comp*
Ondersteunt de weerstand van het oudere 
paard. Advies is om in het voor- en najaar het 
lichaam op te schonen met een drainagekuur.  
In een opgeschoond lichaam functioneren de 
organen beter.

Probiotica
Tweemaal per jaar een kuur met een pré- en 
probioticakuur bevordert een gezonde 
darmflora en een goede darmweerstand.

PUUR Parasitus
Viermaal per jaar een kuur van tien dagen voor 
een onaantrekkelijk milieu in de darmen. 
Voor weerbare darmen tegen.

PUUR Psyllium
Reinigt de darmen. 
Bij zand eten. Elke maand een 
kuur van zeven dagen houdt 
de darmen schoon.

PUUR Echina of Phytonics All sept *  
Fytotherapie voor stimulering van het 
immuunsysteem. Voor een boost van de 
weerstand.

Phytonics Immu boost
Bij situaties waarbij het immuunsysteem een 
extra duwtje kan gebruiken. 
Als er iets in de lucht hangt.

PUUR Resistentia 
Met bouwstoffen L-Lysine en Zink ter 
ondersteuning van de processen van het  
immuunsysteem bij lagere weerstand. 
Als er iets in de lucht hangt.

Phytonics Immu boost pro
Bij een te heftige reactie van het 
immuunsysteem.

Moe? Dipje? Lusteloos? Verhoog de vitaliteit!
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L-Lysine
L-Lysine heeft een remmende werking op de 
replicatie van indringers. Het werkt tegengesteld 
aan L-Arginine. Dit laatste zit veel in haver en volle 
granen. Wees daarom bij paarden extra alert op 
inname van voldoende L-Lysine voor een gezonde 
balans en bescherming tegen ziekte. 

 Extra vitaminen en mineralen
Een ouder paard of pony heeft baat bij volwaardige voeding aangepast aan zijn behoefte.
Door de verminderde opname van voedingsstoffen is een dagelijkse toevoeging van vitaminen en 
mineralen te adviseren. 

PUUR Vita-Min of Phytonics Multivit*
Met belangrijke nutrïenten. Als dagelijkse aanvulling op het rantsoen.

De basis

PUUR Glucosamine 
Ondersteunt de ouder 
wordende gewrichten. 

PUUR Glucosamine extra
Ondersteunt de ouder 
wordende gewrichten. 
Bevat verzachtende kruiden.

PUUR Muscle mass
Ondersteunt de spieropbouw 
bij onderontwikkelde spieren of 
afgenomen spiermassa. 
Bevat ook Glucosamine 
voor soepele gewrichten 
met eiwitten voor een beter 
uithoudingsvermogen.

Vervolg basis

 Kuren voor een optimale basisweerstand
Een goed werkend immuunsysteem beschermt het lichaam tegen indringers en ziekten. Door de 
hogere leeftijd neemt de weerstand echter af en wordt het paard kwetsbaarder. Periodiek een 
kuurtje ondersteunt de optimale werking van het immuunsysteem. Afvoer van afvalstoffen zorgt 
ervoor dat de organen minder belast worden en beter hun werk kunnen doen. De samenstelling 
van de darmflora en een evenwichtig darmmilieu zorgen voor een goede darmweerstand. 

PUUR L-Lysine of 
Phytonics L-Lysine comp * 
Beschermt het immuunsysteem tegen 
indringers. Voor de luchtwegen.

PUUR Respi herbs of
Phytonics Respiration support *
Kruidenmengsel. Om vrijer te ademen.
Voor schone luchtwegen. In acute situaties.

PUUR Respirato of Phytonics Respi comp *
Extracten van planten voor stimulering van het 
immuunsysteem. Voor een vrijere ademhaling. 
Verlichtend. In chronische situaties.

 Boost de weerstand!
Het oudere paard is gevoeliger voor omstandigheden die zijn weerstand ondermijnen. Als er iets 
in de lucht hangt, prikkeling van het immuunsysteem of stress. Veel paarden bij elkaar.

 Bescherm de luchtwegen
Oudere paarden zijn vatbaarder. Supplementen en kruiden kunnen 
het herstellend vermogen van de luchtwegen ondersteunen. 

ondersteun je oudere paard of pony dagelijks met 


