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Zo zou uw jaarplan eruit kunnen zien:

Januari:
Sterke Lever (14 dagen) ter stimulering van de lever,
aansluitend komt Wormvrij (10 dagen)

Februari:
Herhaling Wormvrij

Maart:
Fit in het voorjaar ter ondersteuning bij het verharen

April, Mei, Juni, Juli und Augustus:
Ga weg jeuk ter ondersteuning bij insectenbeten en 
zomereczeem

September:
Sterke lever (14 dagen) ter stimulering van de lever,
aansluitend komt Wormvrij (10 dagen)

Oktober:
Herhaling Wormvrij

November und Dezember:
Sterke hoef ter ondersteuning van de hoef in natte en koude 
weersomstandigheden.

… en natuurlijk kunt u onze Iedere-Dag-mengels naar eigen 
inzicht voeren en combineren met andere mengsels.

Bij specifieke behoeftes zijn de volgende mengsels 
aan te raden:

Bron van jeugd (voor senioren, kan regelmatig gevoerd 
worden), 
Harmonie (voor nerveuze paarden, situatieafhankelijk), 
Darm OK No. 1 „Het is te dun“+ 2 „Het is te vast“, 
Ademloos (bij klachten aan de luchtwegen), 
Maag OK (voor een gezonde maag).

Iedere-Dag No. 1 100% Bio

Iedere-Dag No. 2 100% Bio

Iedere-Dag No. 3 100% Bio

Harmonie 100% Bio

Fit in het voorjaar 100% Bio

Darm OK No. 1 100% Bio

Darm OK No. 2 100% Bio

Ademloos 100% Bio

Jeuk ga weg 100% Bio

Bron van jeugd 100% Bio

Sterke hoef 100% Bio

Sterke lever100% Bio

Wormvrij 100% Bio

Maag OK 100% Bio
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                    ...Wanneer en hoe vaak 
                    zet ik de mengsels in?

                    ...Onze mengsels
                    in een overzicht:

www.terra-pura-tiernahrung.de



–  belangrijke vitaminen, mineralen , sporenelementen  en   
 essentiële aminozuren worden op natuurlijke wijze ter   
 beschikking gesteld 
–  optimale vertering van de inhoudssto�en
–  een zinvolle samenstelling van mengsels die speciaal zijn   
 afgestemd op  bestaande  problemen en zwaktes van   
 het organisme

Tot de werkzame inhoudssto�en van de kruiden behoren 
belangrijke secundaire plantensto�en, tannines (van invloed 
op smaak, kleur  en structuur), mucinen (slijmsto�en), 
etherische oliën en mineralen en sporenelementen. En vergeet 
niet: kruiden bevatten ruwe vezels die voor een goede 
spijsvertering en een gezond gebit zorgen.

...Belangrijk: 
waarop letten?

Het willekeurig en roekeloos voeren van kruiden gaat ten 
koste van de gezondheid van een paard.  Daarom zijn er een 
paar punten die in acht moeten worden genomen bij het 
samenstellen van kruidenmengsels.

– werking van de inhoudssto�en op het betre�ende dier
– vermijden van giftige kruiden
–  smaak en acceptatie van het mengsel
–  samenstelling en kwaliteit van de kruiden

De kruidenmengsels zijn met verstand van zaken en met liefde 
en verantwoordelijkheid voor het paard ontwikkelt door 
Michaela Fohmann, natuurgeneeskundige met specialiteit in 
homeopathie en fytotherapie. Voorbeelden van recepturen 
gaven Hildegard von Bingen en Maria von Treben. 

Gebruikt zijn kruiden van biologische levensmiddelenkwali-
teit. Want: hoe beter de kwaliteit van de kruiden, hoe beter het 
e�ect op het paard.
De kwaliteit is op het eerste gezicht te herkennen aan het 
mengsel en de geur.  Theoretisch kunt u ook zelf deze kruiden 
gebruiken of er een heerlijke thee van zetten.

Dieren die een grote behoefte aan vetten en eiwitten hebben 
kunnen dagelijks met ons Bio-hennepzaad gevoerd worden. 
Onze gedroogde Bio-rozenbottels zijn zeer geschikt bij artrose 
en acute ontstekingen. Ze kunnen ook als lekkere beloning 
gegeven worden.

Laat u overtuigen door de kwaliteit van onze produkten!

De oorspronkelijke steppedieren konden kiezen uit een 
veelvoud aan kruiden, zaden, vruchten en bladeren. De 
hedendaagse paarden ontbreekt het helaas aan voldoende 
variatie in het dieet.

De mogelijkheid wordt hen ontnomen door de intensivering 
van de landbouw en het daaruit voortvloeiende verlies aan 
biodiversiteit op de weiden. Er staan minder soorten op de 
weide, dus is er minder variatie in voedselinname. Paarden 
hebben geen andere keuze dan te eten wat er groeit.

Kruiden fungeren voor grazende dieren niet alleen als 
basisvoedsel, maar ook als een soort apotheek. Ze weten 
precies bij welke stemmingsstoornis ze welke grassen, 
bladeren en vruchten zullen eten. Om deze reden is het niet 
alleen noodzakelijk maar ook nuttig om gedomesticeerde 
paarden een variatie aan kruiden aan te bieden.

...Tegen elk paardenleed is een kruid 
gewassen

De  natuurlijke variatie van kruiden kan niet overtro�en 
worden. Het staat niet ter discussie dat bij een ernstige ziekte 
altijd een arts ingeschakeld moet worden. Maar in veel 
gevallen kunnen paarden zeer goed preventief, maar ook in 
therapievorm met kruiden ondersteund worden.

                    ...Waarom is een 
                    gevarieerde, natuurlijke 
voeding voor paarden belangrijk?

                    ...Voordelen van 
                    een zo natuurlijk
mogelijke voeding:

...laat voeding uw medicijn zijn

                    ......Onze produkten:

De Terra-Pura �loso�e:


