
Supplement 
Aanvullend voer voor paarden die extra weerstand nodig hebben

Bonpard Resistance Supplement is geschikt voor paarden die last hebben 
van klachten of aandoeningen als gevolg van een verminderde weerstand of een 
immuunsysteem wat niet optimaal functioneert. De specifieke samenstelling 
ondersteunt de weerstand en stimuleert het immuunsysteem.

Kenmerken:
K gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
K uitgekiende aanvulling met vitaminen, mineralen en sporenelementen
K DHA Gold (algen) verbetert de balans tussen omega 6 en omega 3 vetzuren
K MacroGard (betaglucanen) stimuleert het immuunsysteem



Zó voer je Resistance 
Weerstand is essentieel voor gezondheid 
De weerstand van een paard kan verzwakt zijn of verkeerd werken, door met name stress, ziekte, 
verkeerde voeding, problemen met de darmflora en (epi-)genetische fouten.

Bonpard Resistance Supplement bevat zink, koper, selenium, vitamine B-complex, vitamine C en 
vitamine E. Bovendien bevat het omega-3-vetzuren in de vorm van DHA1 (docosahexaenoic acid) en 
beta-1,3/1,6-glucanen2. Onderzoek laat zien dat deze essentiële vetzuren, beta-glucanen en specifieke 
extra voedingsstoffen de weerstand ondersteunen en de regulatie ervan gunstig kunnen beïnvloeden. 

1  DHA GoldTM is een algenproduct met een hoog aandeel omega-3 vetzuren. Door gebruik te maken van DHA 
verbetert de concurrentie ten opzichte van omega-6 vetzuren, waardoor een groter aandeel in ontstekings-
remmende factoren kan worden omgezet.

2   Beta-1,3/1,6-glucanen (MacroGard®) worden herkend door receptoren van immuuncellen in de darmwand.  

Studies laten zien dat MacroGard het immuunsysteem kan reguleren en ontstekings reacties kan verminderen.

Gezonde darmflora: bouwsteen voor weerstand, Bonpard Colon is een vezelrijke muesli met  
pre- en probiotica, doelgericht samengesteld voor een gezonde darmflora.

Het beste rantsoen voor een optimale weerstand maakt u met de combinatie van:  

goed ruwvoer + Bonpard Colon + Bonpard Resistance Supplement.

Rantsoenadvies 
Lichaams

gewicht

Grof hooi.  

kg per dag

Bonpard Colon, 

kg per dag
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200 kg Rust
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50 g

400 kg Rust
Licht werk
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50 g

500 kg Rust
Licht werk
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1,6
1,75

100 g

600 kg Rust
Licht werk
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100 g

700 kg Rust
Licht werk
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100 g

Meng Bonpard Resistance Supplement in opbouwende dosering door het voer om het paard aan de 
smaak te laten wennen.

www.bonpard.com


