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EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

100% natuurlijke ingrediënt,
Aphanizomenon flos-aquae (AFA)

AFA wordt al gedurende meer dan 3 decennia geconsumeerd vanwege de sterke concentratie van 
voedingsstoffen.

Gepatenteerd concentraat Een concentraat rijk aan voedingsstoffen dat eigen bestanddelen bevat.

Appel- en melassesmaak Natuurlijke smaken die paarden lekker vinden.

Gepatenteerd concentraat Een concentraat rijk aan voedingsstoffen dat eigen bestanddelen bevat.

Nodig de natuur uit om een deel uit te maken van het dagelijks leven van uw 
paarden.  

StemEquine® Formula is een supplement dat gemaakt is van natuurlijke ingrediënten 
en dat een speciaal voor paarden samengesteld equivalent is van het AFA-concentraat 
voor mensen. 

StemEquine® onderscheidt zich in de wereld van voedingssupplementen voor dieren! 
Stemtech ontdekte als eerste een revolutionaire manier om paarden te ondersteunen. 
Stemtech’s Equine Formula is ‘s werelds eerste voedingssupplement gemaakt van 
natuurlijke ingrediënten dat het welzijn van uw paarden en andere dieren natuurlijk 
behoudt. 

Een buitengewone, gepatenteerde en unieke formule 

Onze StemEquine® Formula bevat een natuurlijk concentraat van Aphanizomenon  
flos-aquae (AFA-Concentraat). 
Paarden houden van deze formule vol met producten gemaakt van gepatenteer AFA-
Concentraat uit het Klamath-meer in de Verenigde Staten! Voeg de StemEquine®-korrels 
gewoon aan uw paardenvoer toe.

®
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Gemaakt in USA

INNOVATIE • WELZIJN • WELVAART

® NETTOGEWICHT: 300 G
(30 PORTIONS/PORTIES)

VOEDINGSSUPPLEMENT VOOR PAARDEN

GEBRUIKSADVIES: Toevoegen aan de normale voeding van het paard 
Minder dan 360kg    ½ maatlepel  
Vanaf 361kg tot 540kg   1 maatlepel  
Meer dan 541kg   1.5 maatlepel  
Frequentie   1 tot 2 keer per dag
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Item Code:1401NL

Ruw proteïne 0.22 %
Ruwe vezels 9.9%
Ruwe vet 3.3%
Ruwe as 5.1%
Calcium ≥ 5%
Natrium en fosfor ≥ 2%

INGREDIËNTEN Samenstelling (%) 

Aphanizomenon flos-aquae (gepatenteerd concentraat) 22
Aphanizomenon flos-aquae geheel 8
Natuurlijke appel smaak 7
Stevia blad extract 0.30

VOEDINGSWAARDE

TOEVOEGINGEN: Alfalfa bladeren, Melasse, Appel poeder, Carboxymethylcellulose 
(E466)

BEWAAR ADVIS:
Bewaar op een koele, droge plaats, niet 30 graden overschrijden. Niet in de koelkast. Een 
langdurend contact van het product met luchtvochtigheid is te vermijden.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:
In geval van twijfel, aarzel dan niet om uw dierenarts te raadplegen alvorens aan uw 
paard StemEquine® te geven. Bewaar buiten het bereik van kinderen. Niet gebruiken als 
de verzegeling is beschadigd of verbroken.
Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van 
ziekten.

GEDISTRIBUEERD DOOR:
Stemtech France Europees hoofdkwartier

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Tel. 08 00 26 59 014

US Patent 6,814,961 / 7,651,690
Partijnr./Ten minste houdbaar tot: zie onder

INGREDIËNTEN / ETIKET

VEELGESTELDE VRAGEN VOOR UW INFORMATIE

MEER INFORMATIE:

Wat doet StemEquine®?
Stemtech’s Equine Formula is ‘s werelds eerste 
voedingssupplement gemaakt van natuurlijke ingrediënten 
dat het welzijn van uw paarden en andere dieren natuurlijk 
behoudt.

Waarom hebben paarden StemEquine® nodig?
StemEquine® Formula is een supplement dat gemaakt is van 
natuurlijke ingrediënten en dat een speciaal voor paarden 
samengesteld equivalent is van het AFA-concentraat voor 
mensen.

Komt StemEquine® overeen met de antidopingregels?
Na het nalezen van de lijst met verboden stoffen van de 
United States Equine Federation kunnen we aangeven dat 
de ingrediënten van StemEquine® niet op de lijst staan van 
de verboden stoffen. Volgens de United States Equestrian 
Federation zijn blackstrap-melasse, appel- en blauwgroene 
algen toegestaan onder de Therapeutische Substance Provision 
of the USEF Drugs and Medications Rule. We moedigen 
iedereen die verplicht gecontroleerd wordt op doping, om 
volledig op de hoogte te zijn van de producten die hun dieren 
gebruiken en zich bewust te zijn van de regelgeving van hun 
organisatie op dit gebied. 

Bezoek onze website op www.stemtech.com

Raadpleeg uw dierenarts voordat u uw paard StemEquine® geeft indien u 
vragen heeft.

Naast StemEquine® Formula, bevat Stemtech‘s productlijn voor dieren onder 
andere StemPets® Advanced Formula voor honden en andere huisdieren.

Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of ter 
voorkoming van enige ziekte of aandoening

GEBRUIK:
Geef uw paard de StemEquine®-korrels 
door ze over hun voer te strooien, 1 of 2 
keer per dag, afhankelijk van het gewicht: 

Onder de 360 kg ½ schepje

361 tot 540 kg 1 schepje

Boven de 541 kg 1½ schepje


