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Zeoliitti parantaa hevosesi hyvinvointia 
sisäisesti ja ulkoisesti!

Tasapainoinen hoito, ympäristö ja ruokinta ovat tärkeitä kaikille 
hevosille ja poneille. Zeoliitti on luontainen lisä hevosten hoitoon, 
joka tukee terveellistä ruokintaa, vähentää teollisten lisäaineiden 
tarvetta ja poistaa elimistöstä sinne joutuneet epäpuhtaudet.

Ulkoisesti zeoliitti parantaa talliympäristöä ja voidaan käyttää 
ihonhoidossa myös rupien ja ihottumien ihottumien hoitoon 
valmistamalla veteen tai perusvoiteeseen sekoitettuna kiinteä tahna.

Tutustu tuotteisiimme nettisivuilla ja kysy lisää monipuolisista 
käyttökohteista ja ohjeista.

Zeoliitti - ruokintalisä
Luonnollinen lisäravinto huokoisesta  luonnon silikaattimineraalista klinoptiloliitista eli 
zeoliitista sopii erityisesti allergioihin taipuvaisille ja ihoärsytyksestä kärsiville hevosille. 
Turvallinen lisäaine  tukee myös kaviokuumeen, mahahaavojen tai hiekkaähkyjen vai-
vaamien hevosten hoitoa.
Tehostaa karvan, kavioiden, vahvan luuston sekä sidekudosten kasvua nuorilla ja aikuisilla. 
Keventää kehon myrkkykuormitusta, vahvistaa elimistöä ja kasvattaa yleiskuntoa.

Zeoliitti - kuivikelisä
• Sopii käytettäväksi turvallisesti kaikkien kuivikkeiden lisänä karsinoissa sekä pihatossa.
• Sitoo tehokkaasti ammoniakin, kaasut ja kosteuden parantaen tallin hengitysilmaa ja 
vähentäen syntyvää kuivikehävikkiä.
• Estää toukkien ja loisten lisääntymistä, vähentäen myös kärpästen määrää. 
• Pitää alustan hygieenisenä, puhtaana ja kuivana. Ihoystävällinen pH 6,5.
• Parantaa myös eläinsuojassa työskentelevien ihmisten oloja. Voidaan käyttää myös 
tarhojen, kentän ja maneesin pohjien kunnossapitoon ja pölynsidontaan.
• Erinomainen maanparannusaine lannan seassa.

• Zeoliitti on luonnonmukainen silikaattimineraali, jonka huokoinen rakenne sitoo eli-
mistöstä myrkkyjä, vapaita radikaaleja,raskasmetalleja ja muita haitta-aineita. Itseensä 
myrkkyjä sitoneet mineraalit eivät imeydy elimistöön vaan poistuvat elimistöstä lannan 
mukana. Elimistö puhdistuu myrkyistä ennen kuin haitta-aineet päätyvät vereen.
• Zeoliitin korkea katioininvaihtokapasiteetti ja negatiivisesti varautuneet 
ionit pitävät mahan pH-tasapainon vakaana vähentäen ripulia ja ähkyjä.
• Mikrohiukkasten laaja, huokoinen pinta tarjoaa ihanteellisen elinym-
päristön hyville suolistobakteereille, jotka edistävät ruoansulatusta ja 
täten myös vitamiinien ja ravintoaineiden imeytymistä koko elimistössä. 
Sisältää myös elimistölle tärkeitä luontaisia silikaatteja.
• Luontainen sisäloisten vähentäjä ilman resistenssin vaaraa.

Annostus: Ponit: 20-30 g /päivä
  Hevoset:  40-50 g/päivä
Klinoptiloliitti luokitellaan rehun lisäaineeksi, maksimiannostus 10g/rehukilo.
0,5 dl vastaa 50 grammaa tuotetta.


