
3 MIN OPAS
EFFEKTRI OMEGA-3 KOIRILLE JA HEVOSILLE

>>>

Omega-rasvahapot ja niiden oikean-
laiset suhteet ruokinnassa ovat merkit-
tävässä roolissa eläinten päivittäisessä 
hyvinvoinnissa. Me autamme ylläpitä-
mään koirien ja hevosten terveydelle 
parhaaksi todetun rasvahappotasa-
painon. Effektri on oikea valinta, kun 
imeytyvyys ja riittoisuus ratkaisee. 
Effektri on valmistettu EU:n määrit-
telemien tiukkojen laatustandardien 
mukaisesti. 

Välttämättömiä omega-6 ja omega-3-sarjan rasvahap-
poja tulee saada oikeassa suhteessa päivittäin. Koiran 
sekä hevosen elimistöt eivät pysty tuottamaan näitä 
rasvahappoja itse, vaan ne on saatava ruokinnasta.
Ruokinnan mukana imeytyvien omega-rasvahap-
pojen vääristynyt suhde ja sen yhteys lisääntyviin 
terveyshaasteisiin on ollut tutkijoiden sekä 
eläinlääkäreiden kiinnostuksen kohteena jo kauan. 
Eläimille valmistetut rehutuotteet voivat olla liian 
käsiteltyä, ja niistä saattaa puuttua osa tärkeistä 
ravintoaineista. Teollisesta valmistustavasta johtuen 
välttämättömät rasvahapot jäävät ruokavaliossa 
usein alle suositusten tai niitä saadaan väärässä 

suhteessa. Ravintoaineiden puutteesta johtuvat 
terveysongelmat ovat nykyään yhtä todellisia 
niin eläimillä, kuin ihmisilläkin. 

Parhaat hyödyt saat säännöllisellä 
ja ohjeiden mukaisella käytöllä:
+ Annostele päivittäin painokilojen mukaan, 
   ei kuuriluontoisesti.
+ Tuote on erittäin riittoisa: Koirat 0,20ml/kg
   Hevoset: 0,05ml/kg ( Tarkista annoskoko Effe
   Balancen etusivulta Annoslaskurista)
+ Kasvata annosta palautumisessa kovan 
   rasituksen jälkeen 
+ Käytä osana monipuolista ja luonnonmukaista
   ruokavaliota! 
+ Säilytä avaamaton pullo auringonvalolta 
   suojattuna huoneenlämmössä. Säilytä avattu 
   pullo viileässä ja valolta suojattuna.
+ Öljy voi muuttua ”kokkareiseksi” liian kylmässä
   jääkaapissa.

Effektri Dog koirille
+ Joustavuutta niveliin, jänteisiin sekä lihaksiin
+ Tukee luonnollista vastustuskykyä
+ Edistää turkin ja ihon hyvinvointia

+ Auttaa hidastamaan tai pysäyttämään tulehdustiloja 
+ Tukee luustonrakenteen kehittymistä
+ DHA:lla on tärkeä rooli aivojen ja 
   näkökyvyn kehittymisessä. 
+ DHA tukee muistia ja oppimiskykyä, 
   lihasmotoriikan kehittymistä sekä vahvistaa
   immuniteettiä. 

Effektri Equi omega-3 
täydennysrehu hevosille
+ Effektri palauttaa ja ylläpitää hevosesi optimaa-
   lisen omega-6 ja omega-3 tasapainon
+ Effektrillä on mahdollista vaikuttaa hevosen
   terveyteen mm. Joustavuutta niveliin, jänteisiin
   sekä lihaksiin
+ Nopeuttaa palautumista intensiivisen treeni-
   kauden aikana sekä fyysisen rasituksen jälkeen
+ Tukee luonnollista vastustuskykyä 
+ Edesauttaa vakauttamaan hormonaalista tasa
   painoa tammoilla
+ Tukee kuntoutumista loukkaantumisen jälkeen 
+ Edistää karvan, kavioiden ja ihon hyvinvointia 
+ Vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan 

PARHAISIIN TULOKSIIN:



Tykkää meistä

Effektri omega-3:n tasapainottava vaikutus pe-
rustuu puhdistetun syvänmeren villikala-öljyn ja 
vahvan extra-neitsytoliiviöljyn yhdistelmään, joka 
tutkitusti vaikuttaa koirasi terveyteen positiivisesti. 
Effektri-omega-3 laskee omega-6 ja omega-3 
rasvahappojen suhdetta kohti optimaalista tasoa. 
Effektri-öljy on suojattu vahvoilla luonnon antioksi-
danteilla ja tästä johtuen sen biosaatavuus eli kyky 
imeytyä elimistöön on erinomainen. Effektri lisää 
EPA- ja DHA-rasvahappojen määrää ruokavaliossa, 
joka nostaa omega-3-indeksiä antaa näin suojaa 
tulehdusperäisiä sairauksia vastaan. 
Hapettumisen estämiseksi Effektri on suojattu 

e-vitamiinilla ja luonnollisilla antioksidanteilla, eli 
polyfenoleilla. 

Vaikuttavat aineet ja antioksidantit 
extra-neitsytoliiviöljystä:
+ Hydroksityrosoli on luonnollinen ja tehokas 
   antioksidantti, joka vaikuttaa solukalvon
   läpäisevyyteen lisäämällä omega-3-rasvahappojen
   imeytyvyyttä. 
+ Oleuropeiinin tehokas vaikutus perustuu sen
   kykyyn suojata soluja vapaiden radikaalien aihe-
   uttamilta vaurioilta. Oleuropeiini on antioksi-
   dantti, jonka tiedetään tukevan immuunijärjestel-
   män toimintaa.
+ Skvaleeni on antioksidantti, joka suojaa ihon
   pintakerrosta kuivumiselta. Oliiviöljyn sisältämien
   rasvahappojen ansiosta koiran karva kiiltää, iho
   muuttuu terveemmäksi sekä joustavammaksi,
   anturat pysyvät kimmoisina ja kynnet vahvoina. 
+ E-vitamiini toimii myös antioksidanttina -
   luonnollisena d-alfa tokoferolina, bioaktiivisessa
   muodossa. 

Onko ruokinta tulehdusta 
aiheuttava vai sitä ehkäisevä? 
Effektri Balance Kit-testillä voit jatkossa tarkastaa 
luotettavasti saako koirasi riittävästi EPA ja 
DHA rasvahappoja päivittäisestä ravinnosta tai 
rehulisästä. Effektri - Balance Kit mittaa ja analysoi 

11:n rasvahapon pitoisuudet, OMEGA-3 indeksin, 
OMEGA-6 / OMEGA-3 suhteen sekä AA/EPA –
suhteen. Näytteenottoon tarvitset eläintenhoitajan 
tai eläinlääkärin avustusta. Verinäyte lähetetään 
riippumattoman NABL -akkreditoidun laborato-
rion analysoitavaksi ja tulokset pääset lukemaan 
henkilökohtaisella ID-koodilla verkossa. 
Balance Kit-testiin voit tutustua lisää Effe Balancen 
kotisivuilta Testi-välilehdeltä. 

Testiraportin indikaattorit värikoodein.

TERVEELLISTÄ 
MATKAA! 

effebalance.fi 


