
   

 

      

 
Paarden met het Equine Metabool Syndroom (EMS) krijgen vaak een suiker- en zetmeelarm dieet gevoerd 
om het endocriene metabolisme, d.w.z. de bloedsuikerspiegel en insulineniveaus, te helpen reguleren om 
hoefbevangenheid te voorkomen. Nutraxin® is speciaal ontwikkeld voor paarden op een dergelijk dieet. 
Nutraxin® levert de vitamines, mineralen en aminozuren die vaak in dergelijke diëten ontbreken en helpt zo 
tekorten in deze voedingsstoffen te voorkomen. Nutraxin® bevat ook 10% korte keten fructo-
oligosacchariden, die kunnen helpen bij het gezond houden van de darmflora en het handhaven van een 
normale bloedsuikerspiegel bij paarden. Nutraxin® heeft een bijzonder hoog gehalte aan biotine, 
methionine en gechelateerd zink. Dit zijn belangrijke voedingsstoffen voor het behoud van een optimale 
hoefgezondheid. 
 
Samenstelling Luzernemeel, suikerbietenpulp, biergist, korte keten fructo- oligosacchariden 10%, 
lijnzaadmeel, kruidenmengsel (venkel, bosbessenbladeren, kaneel, fenegriekzaden, kurkuma, kruisbessen) 
8,5%, isomaltulose, aardappeleiwit, bijenwas, appelpulp, zeewiermeel, koudgeperste lijnzaadolie, azijn, 
zout. 
 
Gebruiksaanwijzing   
Geef Nutraxin® aan het paard als een traktatie. 
Aanbevolen dosering: Een reep van 50 g per 125 kg lichaamsgewicht per dag. Vanwege het hoge gehalte aan 
vitaminen en sporenelementen mag niet meer Nutraxin gevoerd worden dan 5% van het totale dagrantsoen, 
inclusief hooi. 
Op een droge plaats bewaren. 
 
Additieven per kg 
Vitaminen:  
Vitamine A (3a672b):      131250 UI/IE 
Vitamine E  (3a700):      3500 UI/IE 
Biotine (3a880):       150 mg 
 
Sporenelementen: 
Zinkchelaat van aminozurenhydraat (3b606) :   2400 mg Zn 
Mangaanchelaat van aminozurenhydraat (3b504) :   1050 mg Mn 
Koperchelaat van aminozurenhydraat (E4) :    263 mg Cu 
Natriumseleniet (E8) :      3 mg Se 
Calciumjodaat, watervrij (3b202) :     5 mg I2 

 
Aminozuren : 
L-lysine monohydrochloride, technisch zuiver (3.23) :   38000 mg 
DL-methionine, technisch zuiver (3c301) :    14000 mg 
Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568) :   20000 mg 

 
Analytische bestanddelen : 
Ruw eiwit :       22,0 % 
Ruwe as :       11,0 % 
Ruwe oliën en vetten :      8,5 % 
Ruwe vezel :       9,0 % 
Natrium :       0,3 % 

 



   

 

Geproduceerd voor : 
Boehringer Ingelheim door: 
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Tel: +32 (0) 2 773 34 56 
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