
Vermindert stress 
Magnesium en L-tryptofaan



NERV SUPPORT

Is je paard snel nerveus? Wordt je paard geconfronteerd met 
stressvolle situaties (vervoer, wedstrijd, nieuwe omgeving)? 
En wil je je paard ondersteunen in deze situaties? Ontdek 
dan de Nerv Support uit het Special Care assortiment!

Nerv Support is een graanvrij voedingssupplement op basis 
van luzerne, gedroogde cichoreipulp en brandnetel voor 
nerveuze of stressgevoelige paarden. Dit 4 mm korreltje 
bevat geen melasse en heeft een laag suiker en zetmeel 
gehalte. Dit supplement bevat magnesium en L-tryptofaan. 
De specifieke componenten en kruiden verminderen 
nervositeit en stress waardoor er meer rust en controle is. 

• Magnesium is een belangrijk mineraal voor het 
spier- en zenuwstelsel, de botten, de water- en 
energiehuishouding, de stofwisseling en het bevordert 
de spierontspanning. Magnesium is toegevoegd in de 
vorm van magnesiumbutyraat. Dit is een heel goed 
opneembare vorm van magnesium. 

• L-Tryptofaan is een bouwsteen van de neurotransmitter 
serotonine en helpt om de signaaloverdracht in het 
zenuwstelsel beter te laten verlopen. Daardoor vloeit de 
spanning in het lichaam sneller af. 

NIEUW: 

• Verbeterde effectiviteit t.a.v. vermindering van 
nervositeit en stress bij paarden 

• Graanvrij op basis van luzerne, gedroogde cichoreipulp 
en brandnetel, laag in zetmeel (3%) en suiker (5%). 

• Nieuwe samenstelling met magnesiumbutyraat (ipv 
magnesiumoxide) en kruiden zoals citroenmelisse, 
passiebloem, hop, lavendel en linde schutblad. 

• Geen melasse toegevoegd

Bovenstaande verschillende componenten werken in 
symbiose om het paard te ondersteunen in stressvolle 
situaties. 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Te gebruiken in een hoeveelheid van 20 gram per 100 kg 
lichaamsgewicht per dag.  Idealiter samen met het krachtvoer te 
geven.Te verstrekken vóór en tijdens stressvolle situaties

SAMENSTELLING:

Analytische bestanddelen:

Vind alle producten uit het Special Care-assortiment op onze website WWW.EQUIFIRST.EU

DISTRIBUTEUR

Luzerne, Magnesiumbutyraat, Gedroogde Cichoreipulp, 
Johannesbroodpoeder, Gedroogde Kruiden, L-Tryptofaan, 
Gedroogde Bladeren (Brandnetel), Zonnebloemolie.

Ruw eiwit     12,9 %

Ruw vet      7,4 %

Ruwe celstof     15,6 %

Ruwe as      12,8 %

Zetmeel      3 %

Suiker       5 %

Calcium      1,1 %

Fosfor      0,1 %

Magnesium     2,2 %

Natrium      0,1%

De Special Care producten van EquiFirst zijn GMO-Controlled 
gecertificeerd.

Nutritionele toevoegingsmiddelen (/kg):

3c440 L-Tryptofaan     40 g

3a821 Vitamine B1 (Thiamine Mononitraat)   600 mg

3a831 Vitamine B6 (Pyridoxine)    300 mg

Vitamin B12      2000 μg


