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Productbeschrijving HorseVital®
Dit supplement is met helende energie verrijkt en heeft een 2 tot 4 keer hogere effectieve opname. Het werkt direct
op extra cellulair, cellulair en celkern niveau.
De HorseVital is een product dat voorziet in de behoefte aan een middel dat de genezing van gewrichts- en
spierklachten bij paarden krachtig ondersteunt. Het middel wordt in een afgestemde dosering ook met succes toegepast
voor honden.
Volgens de nieuwste orthomoleculaire inzichten kunnen artrose en reumatische
artritis alleen effectief worden behandeld als het paardenlichaam kan worden aangezet
het gewrichtskraakbeen tegen verdere beschadiging te beschermen. Bovendien kan
het lichaam worden aangespoord om meer gezond en veerkrachtig kraakbeen aan te
maken. Dit kan door middel van suppletie van de stoffen, die noodzakelijk zijn bij de
productie van soepel kraakbeen. Vitamine C en de aminozuren Glucosamine en
Chondroïtine behoren tot deze basisstoffen.
Glucosamine is de belangrijkste grondstof voor de aanmaak van kraakbeen en de synoviale vloeistof, het smeermiddel
van gewrichten. Onderzoek heeft aangetoond dat glucosamine tenminste 4 tot 10 weken nodig heeft voordat
resultaten merkbaar worden.
Praktijkonderzoek laat zien dat suppletie met chondroïtine, vooral op de lange termijn, de pijn verlicht en dat
gewrichten weer beter functioneren. Organisch zwavel (MSM) verlicht de pijn en de gewrichtsontsteking wordt
hiermee op een natuurlijke manier afgeremd.
HorseVital bevat naast hoge dosering glucosamine, chondoïtine en MSM ook vitamine C, mangaan en magnesium en
wordt toegepast bij gewrichtspijn, gewrichtsslijtage (artrose), gewrichtsontsteking (osteoartritis), reuma, zwakke of
beschadigde pezen en gewrichtsbanden (verstuiking), wonden en arteriosclerose (ook preventief).
Dosering: een volle maatlepels van 9 gram per dag, bij voorkeur in de avond, tenzij anders voorgeschreven.
Inhoud: 400 gram, voldoende voor circa 45 dagen.
Ingrediënten per 9 gram (1 volle maatlepel) -elementair:
Glucosamine Sulphate
1000 mg
Chondroitine
500 mg
MSM
3000 mg
Vitamine C
100 mg
Vitamine B6
25 mg
Mangaan
20 mg
Magnesium (citraat)
850 mg
Calcium (chelaat)
425 mg
Opmerking: na gebruik de verpakking goed sluiten.
Prijs: € 44,50
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Effect van Horse Vital / Gewrichtsgranulaat op paard
Op de foto is mijn paard, Viola te zien. Deze foto’s zijn in september 2005 genomen.
Ze is een merrie, 24 jaar jong.
Een paard met een heel verleden, want 20 jaar geleden was zij door het reguliere
circuit afgeschreven. Zij leed aan hoefkatrol en sesambeen aandoening. Dit zijn,
door ruiters, twee zeer gevreesde aandoeningen die bij paarden veel pijn
veroorzaken en slechte vooruitzichten bieden. Viola was qua botontwikkeling
versleten verklaard.
Ik kreeg van de dierenarts pijnstillers mee en het advies om er ernstig over na te denken om haar uit haar pijn te
verlossen en haar te laten in slapen. Die zelfde nacht kreeg ik een droom (zeg maar een nachtmerrie) waarin Viola op
een grote operatie kamer matras lag van de kliniek diergeneeskunde in Utrecht. Ik zag dat Viola richting de
operatiezaal werd gereden, alwaar de artsen haar wilden laten inslapen. Badend in het zweet werd ik gillend waker van
mijn eigen Néééééé geroep.
Ik begreep dat ik op zoek moest gaan naar andere wegen om genezing te vinden. En die vond ik in fysiotherapie,
manuele therapie en een totaal andere voedingswijze! Geen biks meer, maar pure voedingsvezels zoals zemelen,
haver, muesli. En de nodige vitaminen, kruiden en voedingssupplementen. Viola knapte helemaal op en ik heb nog
jaren dressuurwedstrijden met haar gereden.
Totdat ik door een ongeval met de fiets, aan de rug geblesseerd raakte en na een lange pijnlijke periode, een
rugoperatie moest ondergaan. Ik was toen niet in staat mijn paard zelf te verzorgen. Mijn partner heeft toen liefdevol
deze taak op zich genomen. Helaas is Viola door de te vette weide en extra voer ernstig hoef bevangen geraakt. Voor
een paard van haar leeftijd (toen 23 jaar) is deze bevangenheid een ernstige aanval op haar gezondheid en welbehagen.
Viola wilde niet meer op of om van alle pijn.
Haar hoofd liet zij hangen, zij wilde niet meer. En bij deze ellende moest zij ook nog haar baasje missen. Ik kon de
verhalen alleen maar aanhoren in het ziekenhuis en wij lieten een dierenarts pijnstillers voorschrijven met sterke
ontstekingsremmers. Via een mobiele telefoon, die mijn partner in de stal bij Viola’s oren bracht, probeerde ik, met
mijn voor haar bekende stem, haar wat op te beuren. Ze reageerde hier heel alert op, vertelde toen mijn partner, wat
mij in tranen bracht.
Viola had nog wel de spirit om te vechten begreep ik. Ik kon niet wachten op het moment dat ik uit het ziekenhuis
ontslagen werd. Het eerste waar wij heen gingen was natuurlijk de stal! Wat een hoopje ellende trof ik daar aan.
Zelf nam ik toen de gewrichtsgranulaat van Vitaliteit Service in die mij goed hielp en nog helpt bij het revalideren van
de rugoperatie. Viola ben ik toen ook van mijn gewrichtsgranulaat gaan geven in haar slobber. De pijnstillers en de
ontstekingsremmers van de dierenarts ben ik gelijk gaan afbouwen.

En het resultaat was verbluffend! Viola reageerde gelijk positief, de pijn klachten
minderden, zelfs zonder de chemische pijnstillers. Haar nieren kregen weer de tijd
om het overtollige melkzuur in haar spieren, af te voeren. Na een paar maanden
begon de vertrouwde gezonde Viola weer terug te keren. Nu rij ik weer met haar
door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, heerlijk genieten! Wij zijn samen
opgeknapt en gaan er weer helemaal tegen aan.

De ontstekingsremmers en de pijnstillers van de dierenarts vond Viola erg vies. Deze moesten op een boterham met
veel appelmoes gegeven worden. Maar de gewrichtsgranulaat gaat gewoon door haar slobber heen en zij smult ervan.
Viola is er kennelijk zelf ook erg tevreden over. In het begin roerde ik met de LifeGuide de gewrichtsgranulaat door de
slobber. Dit gaf Viola meer energie en ik hoefde minder van het granulaat door haar eten te doen voor het zelfde
resultaat.
Later heeft Vitaliteit Service, mede door mijn positieve ervaring met gewrichtsgranulaat, Horse Vital, het
gewrichtsgranulaat voor paarden ontwikkeld. De Horse Vital heeft ook nog een betere prijs, wat altijd mee
genomen is. Want paarden zijn toch echte groot verbruikers.
Ik geef nu de Horse Vital iedere dag aan Viola en heb nog maar één schepje per dag nodig voor een gelukkig en
soepel bewegend paard!
Adriënne uit Leersum

