
1. Mikä erottaa koirille kehitetyn 
Effektri Dog ja hevosille suunnatun 
Effektri Equin muista samankaltai-
sista tuotteista?
Effektri Dog ja Effektri Equi on kehitetty bio-
aktiiviseen, eli imeytyvään muotoon. Kalape-
räisten omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) 
sekä oliiviöljystä peräisin olevien polyfenolien 
tasapaino tekee Effektrin koostumuksesta 
hyvin ainutlaatuisen. Tämä tasapaino on tärkeä 
osa normaalin omega-6/omega-3-tasapainon 
“ palauttamista ja ylläpitoa” turvallisesti sekä 
tehokkaasti. Useimmat omega-3-tuotteet 
sisältävät vain kalaperäisiä omega-3-rasva-
happoja (EPA ja DHA) tai vain kasviperäisiä 
rasvahappoja (ALA). Effektri-tuote yhdistää 
arktisen ja Välimeren ruokavalioiden parhaat 
puolet. Effektri-öljy on suojattu vahvoilla 
luonnon antioksidanteilla, lääkelaatuisen 
extra-neitsytoliiviöljyn polyfenoleilla ja tästä 
johtuen sen biosaatavuus eli kyky imeytyä 
eläimen elimistöön on erinomainen. Effektri 
lisää EPA- ja DHA-rasvahappojen määrää 
ruokavaliossa, joka nostaa omega-3-indeksiä 
koirilla sekä hevosilla antaen näin suojaa 
tulehdusperäisiä sairauksia vastaan. Effektri 
tuo päivittäisellä annostelulla riittävän määrän 
EPA-ja DHA-rasvahappoja ja se on asia, jota 
on syytä tarkastella. Effektri tuoteperhe, sisäl-
tää myös analytiikkapalvelun (DBS-testi), jolla 
voi tarkistuttaa mm. nykyruokinnan tuoman 
EPA -ja DHA:n määrän elimistössä. Onko 
omega-3-rehulisälle tarvetta? Raportti antaa 
perustan ruokavaliomuutoksille. Päivittäisellä 
suositellulla annostuksella koiran (0,20ml/
kg) sekä hevosen (0,05ml/kg) omega-3-taso 
alkaa kohota ja omega-6/omega-3-tasapaino 
normalisoitua. EPA:n ja DHA:n riittävä määrä 
päivittäin, on Effektrin ydinteemana. Suosit-
telemme yhdistämään tuotteen annostelun 

luonnonmukaiseen ruokavalioon sekä lajityy-
pillisiin ympäristötekijöihin.

2. Miksi eläinten on myös hyvä 
syödä omega-3-rehulisiä? Miksi 
omega-3 EPA ja DHA-rasvahapot 
ovat niin tärkeitä?
Kalaperäiset omega-3-rasvahapot ovat 
tärkeä osa normaalin ja tasapainoisen pro- ja 
anti-inflammatoristen rasvahappojen välisen 
suhteen muodostumiseen koiran ja hevosen 
elimistössä. Lisäksi omega-3-rasvahapot 
ovat tärkeitä luonnollisen ja terveen kasvun 
ja kehityksen kannalta. Useat tieteellisesti 
suoritetut tutkimukset osoittavat, että omega-
3:t (EPA ja DHA) ovat tärkeitä sydämen sekä 
verisuonten terveydessä, pennun hermoston 
sekä lihaksiston kehityksessä, kognitiivisessa 
terveydessä (muisti, oppiminen) sekä mielialan 
ja käytöksen hallinnassa (häiriökäyttäytyminen, 
aggressiivisuus muita koiria kohtaan). Ome-
ga-3 rasvahapot tukevat luustonrakenteen 
kehittymistä pentukoirilla. DHA:lla on tärkeä 
rooli aivojen ja näkökyvyn kehittymisessä. 
Tasapainoitettu omega-6 / omega-3 rasvahap-
pojen suhde tukee luonnollista vastustuskykyä 
sekä tasapainoittaa hormonitoimintaa.

3. Mistä saan selville onko  
eläimeni ruokavaliossa  
riittävästi hyviä rasvoja?
Neuvomme kaikkia tarkistamaan omega-6/
omega-3-tasapainon ruokinnassa käyttämällä 
Effektri DBS-testiä ja tarkistamaan onko 
ruokinnassa riittävä määrä EPA-ja DHA-
rasvahappoja. Testi mittaa rasvahappoja koko-
verestä, joten se antaa hyvän kuvan ruokinnan 
rasvahappoprofiilista. Tästä profiilista voidaan 
laskea omega-6/omega-3-rasvahappojen suhde. 
Jos ruokinta on tasapainossa, omega-6/omega-

3-rasvahappojen suhde koiralla on pienempi 
kuin 5:1, ehkä jopa pienempi kuin 3:1. Jos sinun 
täytyy normalisoida koiran omega-6/omega-
3-tasapaino, suosittelemme Effektri-öljyn 
yhdistämistä luonnonmukaiseen ruokintaan ja 
aktiiviseen elämäntyyliin. DBS-testi mittaa ja 
analysoi 11 eri rasvahapon tasot elimistössä.  
( 98%) Testiin voit tutustua tästä:  Analytiikka-
palvelu, DBS-Testi.

4. Eikö läpinäkyvä muovipullo ole 
herkkä öljyn hapettumiselle?
Ei silloin, kun öljy on suojattu oikein. Effektri 
on suojattu korkelaatuisen oliiviöljyn polyfe-
noleilla ja luontaisella E-vitamiinilla, joiden on 
todettu antavan parhaan mahdollisen suojan 
kalaöljylle.  Avaamaton pullo säilyy huoneen-
lämmössä ja avattu pullo suositellaan säilytet-
täväksi jääkaapissa valolta suojattuna. Pulloa 
ei pidä säilyttää avaamattonakaan kirkkaassa 
valossa. Oliiviöljy voi muuttua ”sameaksi” 
liian kylmässä ( <5 celsiusta).

5. Mitä jos lemmikki/kotieläin on 
allerginen kalalle?
Jos allergiaa epäillään, niin useasti ihmiset, 
kuten myös eläimet ovat enemmän allergisia 
kalan proteiinille, ei kalan rasvalle. Hiero 
kalaöljyä hieman koiran tai hevosen tassulle/
anturaan/jalkaan, tai muualle, jossa nahka/iho 
on esillä. Iho reagoi nopeasti, mikäli eläin on 
allerginen kalaöljylle. Jos oireilua ei ilmene, niin 
aloita annostelu ohjeiden mukaan.

6. Miksi Effektriä tulee käyttää 
päivittäin?
Omega-rasvahapot ovat solun ja solua suojaa-
van kalvon tärkeimpiä rakennusaineita, jolloin 
on ensiarvoisen tärkeää huolehtia laadukkai-
den rasvahappojen saannista päivittäin.

7. Millä tavalla Effektri vaikuttaa 
nivelrikkoon?
Kuona-aineiden kertyminen niveliin voi aihe-
uttaa kipua ja tulehdusta. Säännöllisellä öljyn 
annostelulla on havaittu positiivisia muutoksia 
oireiden lievittämisen suhteen. Tutkimukset 
osoittavat, että omega-3 rasvahappoihin 
kuuluva EPA lievittää kipua ja poistaa tuleh-
dusta nivelistä. Säännöllinen kevyt liikunta ja 
terveellinen luonnonmukainen ruokavalio 
tukevat parantumista.

8. Koirani tai hevoseni käyttää  
lääkkeitä. Voinko silti käyttää 
Effektri-tuotteita? 
Neuvomme sinua kääntymään oman eläin-
lääkärisi puoleen ennen kuin aloitat Effektri- 
tuotteiden syöttämisen, mikäli lääkitys on 
säännöllistä. Effektri on täysin luonnollinen 
tuote, joten sen käyttö on verrattavissa 
puhtaaseen ruokaan. 

9. Effektri ja laatu 
Laadun takaamiseksi tavoitteenamme on 
valmistaa luotettavia, korkealaatuisia sekä 
bioaktiivisia tuotteita sekä tarjota suuntaa 
antavia ruokinta-ohjeita eläimille. Effektri-öljyt 
eivät sisällä geenimanipuloituja organisme-
ja ja ne seuraavat FDA:n Current Good 
Manufacturing Practice (CGMP) -sääntöjä, 21 
CFR, Part 111. 
Effektri hyväksyy kumppaniksi vain vastuul-
listen tuottajien raaka-aineita ja valmiiden 
tuotteiden valmistajia, jotka ovat sitoutuneet 
noudattamaan kansainvälisiä laatukriteereitä 
ja sääntöjä tuotantoprosesseissaan.Tullakseen 
hyväksytyksi tuottajan täytyy esittää doku-
mentointi laadusta ja vakuuttaa tuotteiden 
seuraavan eri säädöksiä, kuten GMP- ja ISO-
sertifikaatteja. 

balance YKSI TUOTE JOKA RIITTÄÄ
” Yksi tuote joka riittää”, on lyhyt läpileikkaus 
markkinoiden vaikuttavimmasta eläinten omega-
valmisteesta. Effektri ei ole vain omega-3-tuote, 
vaan sillä on suuri rooli ja merkitys elimistön 
jatkuvan uusiutumisprosessin kannalta. Effe on 
hyvä valinta silloin, kun hinta ja imeytyvyys rat-
kaisevat. Opas on tarkoitettu vain henkilökunnan 
käyttöön perehdytystyökaluksi. 

Effektri on tehokas omega-3-valmiste koirille 
ja hevosille. Se palauttaa ja ylläpitää optimaa-
lisen rasvahappotasapainon rakentaen suojaa 
tulehdusperäisiä sairauksia vastaan. Effektrin 
toimintamekanismi on liki 30 vuoden tuote-
kehitys -ja tutkimustyön tulos. Se on kehitetty 
bioaktiiviseen, eli imeytyvään muotoon. Päivit-
täin ja ohjeiden mukaisesti käytettynä, Effektri 

parantaa omega-3-indeksiä lisäämällä riittävän 
määrän välttämättömiä EPA -ja DHA-rasvahap-
poja koirien ja hevosten ruokintaan. Erinomai-
nen maistuvuus ja imeytyminen saavutetaan 
huippulaadukkaan pienten rasvaisten kalojen 
puhdistetun öljyn ja lääkelaatuisen extra-neitsy-
toliiviöljyn polyfenoleiden yhdistelmällä. 

1.

2.
3.

Koiralle: Paino/kg annos/ml n. hinta/vrk

250ml 5    2 25 senttiä
500ml 20    4 33 senttiä
1000ml 40    8 48 senttiä

MYYNTIARGUMENTIT
100% LUOMU. 
Valmistus seuraa myös GMP- ( Good manufacturing practice) 
asetusta. Ei geenimanipuloituja organismeja. ( Non GMO)

BIOAKTIIVISUUS. 
Lääkelaatuinen extra-neitsytoliiviöljy tehostaa tuotteen EPA:n –
ja DHA:n  imeytyvyyttä. 

RIITTÄVÄ MÄÄRÄ EPA-JA DHA- RASVA- 
HAPPOJA OIKEIN SUOJATTUNA. 
Neitsytoliiviöljyn antioksidanteilla on ” hapettumiseneston” 
lisäksi solukalvon rasvahappoprofiilia muokkaava ja imeytymistä 
tehostava ” rooli ”. 

MITTAUSPALVELU DBS-TESTI. 
Onko omega-lisälle tarvetta? Aiheuttaako ruokinta tulehdusta, 
vai ehkäiseekö se sitä? Testi otetaan kokoverestä. (Eläinlääkäri/
eläinhoitaja)  

EDULLINEN. 
Painokilojen mukainen annostelu tekee tuotteesta yhden mark-
kinoiden edullisimmista käyttää. Tämä antaa kaikille eläinten 
omistajille mahdollisuuden hankkia omega-lisän, annostella sitä 
säännöllisesti ja nauttia saavutetuista hyödyistä. 

4.

5.

NESTEMÄISTÄ KULTAA ERI  
KOKOISISSA PAKKAUKSISSA.
Edulliset käyttökustannukset koosta ja rodusta riippu-
matta. Tarkista kohde-eläimen päivittäinen annoskoko 
www.effebalance.fi sivun yläosan laskurilla. 
Tarjoa oikea pullokoko eläimen painon mukaan. 
Pakkauskoot: 250ml, 500ml, 1000ml ja 5000m 

Ponille: Paino/kg annos/ml n. hinta/vrk

1000ml 220    11 67 senttiä
5000ml 600    30 67 senttiä

Käyttökustannus laskettu suositellulla annoskoolla ja 
avatun tuotteen käyttöajalla (n. 4kk) 



balance

Kuiviin ja halkeileviin 
anturoihin, kynsiongel-
miin, korvien liiallinen 
vaikkuuntuminen ja 

kova kutina.

Todella kuivat anturat, 
siitepöly- ja homeallergia, 
mistä johtuva kutina ja 

huono turkki.

Kääpiösnautsereilla todella kuiva iho 
ja kutisee, karvatupentulehdukset on 

joka trimmin jälkeen 

Kuiva iho, mutta kohta tätä 
tuotetta litran pullo jengille 

syötetty ja iho ongelmat alkaa 
olla historiaa.

Emme ole törmänneet ongelmiin, 
koska olemme olleet kaukaa viisaita ja 
ENNALTAEHKÄISSEET ne käyttämällä 

säännöllisesti Effe-öljyä. 

Mäyräkoiralta 
hävisivät karvat 
silmien ympäriltä.

Ei ole ongelmia mutta 
tarviiko niitä tullakaan?

Ruokahaluttomuutta. Effektrin aloituksen 
jälkeen ruoka maistuu ja kupit ovat 

tyhjät. Turkki kiiltää ja vatsa toimii. 

Koiralla on ollut selässä 
välilevynpullistuma ja lisäksi 
nyt vanhemmiten hammas-

ongelmia.

Kuiva ja kutiseva iho ja nyt on 
alkanut olla koiravanhuksellamme 
myös nivelvaivoja sekä hammas- 

ongelmia.

Kuiva iho, kiilloton karva 
ja halkeilevat anturat. 

Nämä olleet haasteina 
meillä!! Effe ainoa mikä 

auttanut.

Iho-ongelmiin ja kuiviin 
anturoihin, huonokuntoi-
nen turkki... Effe auttaa 

näihin 

Jatkuvat lihasjumit, 1.asteen patellaluk-
saatio, jatkuva karvanlähtö... Olisi mahta-

va kokeilla tätä tuotetta, olen kuullut 
pelkkää hyvää. 

Kuivat ja kovemmassa rasituk-
sessa aukeavat anturat (Ajokoira 
mettäreissullaan). Öljyn lisäyksen 

jälkeen ongelma poistui.

Onhan noita tarttuvia osu-
nut kohdalle. Lihasongelmat 
ja haavat yleisimpiä, toistuvat 
pesut kuivattaa ihoa, onneksi 

Effe auttaa.

Allergiat ja iho-ongelmat 
isoimpana, Effe auttanut 

anturoiden, turkin, ja ihon 
kuntoon

Urheilevien koirien erinäiset vam-
mat; nivelsidevaurio, lihasvaurio... 

lihasjumit ja kuivat anturat.

Meillä mennyt kyynärnivelien 
hoitoon ja on toiminut aivan 

loistavasti  Ja kaikki muutkin 
siinä samassa.  

Sokeritauti, kapi, 
sokeus(kaihi), mätäpaiseita 
syystä tai toisesta, virtsa-

kivet ja tällä hetkella  2 kpl 
saksanpaimenta. Niillä ne 
jalat on aina auki, kun ovat 

kovia menemään... 

Senioreiden turkin ja anturoiden 
hyväkuntoisuuden säilyttämiseen 
ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen  

Purkki alkaakin olla jo 
tyhjä! Iho-ongelmiin 

aloitettiin kesällä  

Meidän heppavanhuksella on nivelrikkoa kintereissä ja muu-
takin iän tuomaa jäykkyyttä. Effe on ollut näihin ihmelääkettä 
päivittäisen liikutuksen ohella   lisäksi karva kiiltää ja iho 

voi loimituskaudella paremmin, aiemmin hilseili kovasti.

Epilepsia  

Jatkuviin hiivaongelmiin 

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. 

Janoamme lisää menestystarinoita eläinten omistajilta.   
Kerro meille omasi.

Tervetuloa Effen matkaan!  

 Tilaukset: asiakaspalvelu@effebalance.fi  0400 187 077  www.effebalance.fi    


