
                    EquiForce Magnesium 

Geconcentreerd magnesium supplement voor paarden 
 

 

Kalmerend middel voor nerveuze en angstige paarden. Bevat een zeer hoog gehalte aan eenvoudig opneembare 

magnesium, belangrijk voor de spier- en zenuwfuncties van sportpaarden. Magnesium is tevens een belangrijke 

bouwsteen voor het paardenskelet, ongeacht de leeftijd.  

 

Een belangrijk macro mineraal 

Magnesium is een belangrijk macro mineraal in paardenvoeding. Magnesium dient als een bouwsteen in het 

paardenskelet en speelt daarnaast een belangrijke rol voor een optimale spier- en zenuwfunctie. Spieren gebruiken 

calcium voor het samentrekken en magnesium voor het ontspannen, waardoor beide mineralen onmisbaar zijn voor 

een goede spierwerking. Calciumtekort komt zelden voor bij paarden, magnesiumtekort doet zich daarentegen vaker 

voor. De meest voorkomende reden is te weinig en/of slechte kwaliteit ruwvoer. Vele landbouwgronden die gebruikt 

worden voor ruwvoerwinning zijn magnesium-arm. Ruwvoer van deze gronden kan van goede kwaliteit lijken maar 

toch een lager dan verwacht magnesiumgehalte bevatten.  

Jonge paarden en paarden die zware arbeid moeten verrichten hebben een hogere behoefte aan magnesium voor de 

groei van het skelet en een verhoogde stofwisseling. Zelfs kleine tekorten kunnen al leiden tot angstige, nerveuze 

paarden en zelfs tot diverse spierproblemen zoals verminderde elasticiteit, minder coördinatie, spierspanning, 

stijfheid, trillingen en zelfs een verminderde hartfunctie. Laatstgenoemde kan leiden tot snelle vermoeidheid tijdens 

zware arbeid doordat het hart niet voldoende bloed rond kan pompen. Verder kan een magnesiumtekort leiden tot 

een verzwakt skelet omdat een paard het tekort gaat aanvullen door 

magnesium uit het bot te halen en te gebruiken (demineralisatie van het 

bot).  

Langdurige tekorten kunnen leiden tot onherstelbare schade aan de botten 

en dit maakt het paard ongeschikt om als sportpaard te functioneren. 

 

Geringe dagelijkse dosering 

EquiForce Magnesium bevat 54% aan pure magnesium, de hoogst mogelijke 

pure magnesium inhoud van alle supplementen. Het product is zeer fijn 

gemalen om een hoge bio-beschikbaarheid te kunnen garanderen. Het is 

smaak- en geurloos, in combinatie met de geringe dagelijkse dosering die 

gegeven dient te worden wordt het product zeer goed opgenomen door 

paarden. 

 

Ingrediënten: 

100% fijngemalen magnesiumoxide (MgO) 

 

Dagelijkse dosering: 

Paarden: 15 gram/dag (1 schep) 

Pony’s:  7,5 -10 gram/dag (1/2 tot 2/3 schep) 

Bij langdurig gebruik mag de dagelijks aanbevolen dosering niet overschreden worden zonder het rantsoen van het 

paard aan te vullen met een vitaminen/mineralenmix. 

 

Verpakking:  

Emmer 1,5 kg (Artikelnummer 09241) 

Emmer 5 kg (Artikelnummer 09242) 

 

Bewaaradvies: 

Droog en onder 25 graden Celsius bewaren. Beschermen tegen zonlicht en verpakking na gebruik  sluiten. 

 

Attentie: 

Bevat geen  kunstmatige kleur- en  geurstoffen, noch conserveringsmiddelen en bevat geen stoffen die voorkomen op 

de dopinglijst van de FEI en The Britisch Jockey Club. 

 

 

 

 

  per KG per 15 g 

Magnesium (Mg) 540 g 8 mg 


