
Spanning, onrust, stress?
De oorzaak van stress bij paarden kan te maken hebben met wat wij met ze (willen) doen: 
prestatiedruk of juist saai werk, verveling, onrust in de omgeving of stress bij de ruiter, 
vervoer per trailer, maar ook in de basis kan stress zijn ontstaan zoals door te jong en te 
snel spenen of inrijden. Daarnaast zijn er tal van omgevingsfactoren die een belangrijke 
rol kunnen spelen zoals: weg van de kudde, alleen staan, te weinig beweging, niet kunnen 
liggen of een te kleine stal. Ook kunnen paarden fysiologische stress krijgen door te 
weinig eetmomenten, een tekort aan ruwvoer of teveel krachtvoer. En wat te denken van 
emoties zoals: verdriet door verlies of vertrek van een ander paard of angst door bezoek 
van de hoefsmid of dierenarts. Maar ook fysieke pijn kan de oorzaak zijn van stress.
Sommige oorzaken zijn te vermijden, andere niet.

PUUR biedt ondersteuning!
  
PUUR Magnesium 500 g 
voor ontspanning
 
PUUR Maag 1000 g  
voor een rustige maag
  
PUUR Probiotica 150 g 
bij disbalans van de darmflora

PUUR Rust 500 g
minder over-reageren op prikkels
  
PUUR Onrust 100 ml 
voor spannende momenten

KIES VOOR KWALITEIT. KIES PUUR®
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PUUR Magnesium “citraat”  
in de goed opneembare vorm voor ontspanning en 
een goede spierfunctiee

PUUR Maag kruiden en mineralen  
met een beschermende invloed op het maagslijmvlies 
en ter regulering van de maagzuurproductie. Ook ter 
ondersteuning bij luchtzuigen.

PUUR Probiotica poedersupplement  
bij verstoring van de darmfunctie, gevoelige darmen 
en dun mesten, ter verhoging van de weerstand.

PUUR Rust kruiden, vitaminen  
en mineralensupplement 
werkt ontspannend en kalmerend. Voor een goede 
concentratie en ontspannen alertheid. PUUR Rust 
maakt niet suf of sloom en is ideaal als ondersteuning 
bij de training.

PUUR Onrust druppels  
verminderen stressklachten die worden veroorzaakt 
door tijdelijke, ongewone situaties, zoals reizen, 
wedstrijden en verandering van omgeving. Het maakt 
het paard rustiger en minder schrikkerig.

Kijk voor meer informatie op: www.nmlhealth.com

Een paard is  
•	 een	bijzonder	en	zeer	gevoelig	dier
•	 een	prooidier,	de	mens	is	een	roofdier
•	 een	kuddedier	en	houdt	van	een	vaste	 
 buitenomgeving met soortgenoten
•	 een	grazer	en	in	de	natuur	bijna	continue	 
 aan het eten

De symptomen van stress zijn verkrampte spieren, trillen, zichtbaar oogwit, snelle oppervlakkige 
ademhaling, grote neusgaten of zweten. Maar ook op het gebied van gedrag zoals: agressie, snel geïrriteerd 
of het ontwikkelen/hebben van stalondeugden (luchtzuigen, weven, kribbenbijten). Tandenknarsen, veel 
gapen, sloom of likken kan duiden op stress van de maag. Parasitaire- of schimmelinfecties, dun en waterig 
mesten of veel kleine plasjes als gevolg van stress op de darmen. Maar ook kan stress leiden tot een minder 
goede weerstand door de remmende werking van cortisol op het immuunsysteem.


