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Het gamma Eol is recent ontwikkeld na jaren ervaringen
en dankzij een mooie medewerking met een laboratorium
van Luik.
Producten worden met grootzorg in België geproduceerd.

Zonder agressieve stoffen

Kortsluiting productie

Geen kunstmatige kleurstoffen

Het gamma is in perfecte adequaatheid met de constante
vraag van de klanten voor natuurlijke producten.
Meer en meer eigenaars willen hun huisdieren en paarden
met natuurlijke producten verzorgen.
Ons gamma is evolutief en wij zijn gereed om ‘op maat’
producten te produceren.
EOL is ook een team van liefhebbers die zichzelf in 4
snijden om het beste van de planten aan uw dieren te
bieden !

Fytotherapie
De fytotherapie is een van de oudste vormen van geneeskunde. In
China zijn de eerste boeken over de kruidengeneeskunde 1.000 jaar
later verschenen. Geneeskrachtige planten worden voor korte en
langdurige therapieën gebruikt. De toepassingsmogelijkheden van
geneeskrachtige kruiden zijn talrijk.

Aromatherapie
Aromatherapie is een vorm van kruidengeneeskunde, gebaseerd op
het gebruik van etherische olie van kruiden, bloemen en andere
plantendelen. Aromatherapie is een samentrekking van de woorden
aroma en therapie en staat voor behandeling met geuren.

Logo 'TESTED'
De groene logo's op sommige producten bewijzen dat deze
voedingssupplementen door een gerenommeerd laboratorium in Parijs
zijn getest. Negatieve producten voor verboden stoffen hebben
betrekking op dit kleine logo 'TESTED'.
Up-to-date lijst van TESTED producten is beschikbaar op ons website
www.essenceoflife.be

ECO verpakkingen
Het assortiment biedt verschillende
oplossingen om afval te beperken.
Dankzij de navullingen van het
doypack-type met 3 liter kraan voor
aanvullende voedingsmiddelen en de
navullingen van 2.5 liter met dop voor
huidverzorgingsproducten kunt u uw
containers opnieuw gebruiken zonder
ze te verspillen.

PRO verpakkingen
Speciale arrangementen voor professionals zijn beschikbaar
op aanvraag.

De natuur is waardevol, laten we er voor zorgen!

Gepubliceerde informatie kan onnauwkeurigheden of typografische fouten
bevatten. Ze zijn niet noodzakelijk volledig of uitgebreid en kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Samenvatting, advies en algemene infos

ADEMHALINGSSYSTEEM

ADEMHALINGSSYSTEEM
BRONCHIN’EOL
Oplossing voor inhalatie
Bronchiaalboom zuivering
Inademingsoplossing die helpt bij het reinigen van de luchtwegen. Ideaal voor
het voorkomen van chronische allergieën of ademhalingsmycose, schimmels.
Manuka heeft antibacteriële, schimmeldodende en antihistaminicum
eigenschappen.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a Manuka, Thee Tree, Thijm
Gebruiksaanwijzing: Laten inhaleren in het EOL kapje : giet een dopje (10ml) op het
vooziene compres en laat deze 15 min inwerken. Voor Inhalatoren en vernevelaars:
verdunnen tot 50% met fysiologisch serum en 15 min laten vernevelen/werken UITWENDIG GEBRUIK.

INHAL’EOL
Oplossing voor inhalatie
Kalmeert de luchtwegen

Inademingsoplossing die geïrriteerde slijmvliezen helpt kalmeren. Ideaal voor
verkoudheid,
ademhalingsmoeilijkheden
(virale
oorsprong
bvb).
Ontstekingsremmende dankzij de geconcentreerde samenvatting.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a Eucalyptus, Grove den, Malrove
Gebruiksaanwijzing: Laten inhaleren in het EOL kapje : giet een dopje (10ml) op het
vooziene compres en laat deze 15 min inwerken. Voor Inhalatoren en vernevelaars:
verdunnen tot 50% met fysiologisch serum en 15 min laten vernevelen/werken UITWENDIG GEBRUIK.

ADEMHALINGSSYSTEEM
MASK’EOL

Masker voor inhalatie
Volledig handgemaakt inhalatiemasker, machinewasbaar en herbruikbaar!
Maakt eenvoudige, praktische inhalaties mogelijk, op de stal, in de weide, na
een transport, vóór een werksessie,...

Gebruiksaanwijzing: Giet een dop met inhalatieoplossing (10 ml) op een katoenen
pad dat wordt geleverd bij de oplossingen met Inhaleol of Bronchin'eol (1), plaats
het katoen in de daarvoor bestemde ruimte (2), laat het apparaat 15 minuten op
zijn plaats (3)
Giet 1 dop (10 ml)
over katoen

Plaats het katoen in het
MASK'EOL

Plaats het masker
(15 min)

ADEMHALINGSSYSTEEM
RESPISTRESS’EOL

Neusgel

Handig in de neusgaten toe te dienen. Helpt de geïrriteerdfe slijmvliezen te
verzachten, zowel bij verkhoudheid als allergieën of astma. RESPISTRESS'EOL
heeft een calmerende werking bij stress en bevorderd zo de concentratie.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Cipres, Niaouli, Lavendel
Gebruiksaanwijzing: Toepassing op een gereinigde ingang van de neusgaten 1 tot
2 keer per dag herhalen of voor het sporten - UITWENDIG GEBRUIK.

TUSS’EOL

Keelelixir

Aanvullende diervoeder als hoestsiroop die een verzachtende invloed op de
luchtwegen heeft. De neutrale en rijke smaak in honing vergemakkelijkt het
aannemen van de paarden.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Echinacea, Thijm v., Eucalyptus
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

METABOLISM

METABOLISM
ALLERG’EOL

Cutaan of ademhaling
allergieën

Aanvullende diervoeder in orale oplossing. Die is samengesteld uit planten om
jeuk door insectenbeten te verzachten of in geval van externe allergieën (pollen
bvb). Het is ook ideaal in geval van emfyseem. Planten hebben een hoge
reputatie voor hun antihistaminekracht.
In het ideale geval begin een behandeling vóór het begin van de jeuk.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Klis, Berberis, Geranium
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

CALM’EOL

Ontspannend en Rustgevend
Aanvullende diervoeder in orale oplossing met verschillende kalmerende
planten. De actie is snel tot zeer snel, afhankelijk van het onderwerp (enkele
uren). Het vermindert de angst van dagelijkse stress bij gevoelige paarden.
Samenstelling: Op basis van Tryptofane en planten zoals o.a. Passiflora, Melisse,
Camomilla
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

METABOLISM
CIRCUL’EOL
Verbetert de doorstroming
Aanvullende diervoeder in orale oplossing met verschillende planten die
bevorderd de bloedsomloop. Kan worden verstrekt als hulp bij kneuzingen
(castratie bvb), hoefbevangenheid of in het geval van stalbenen (oedeem).
Verbetert de lymfeterugkeer.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Moerasspirea, Rode wijnstok, Gingko
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

DRAIN’EOL

Hepato-nierdrainage
Aanvullende diervoeder in orale oplossing ter ondersteuning van de
stofwisseling en urinewegen. Het wordt aangeraden na een periode van ziekte
of ontworming. Het ondersteunt het urine- en spijsverteringskanaal. Ideaal voor
nieren en lever in top conditie.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Ortosiphon, Artisjok, Solidago
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen - Bij elke
seizoenverandering, 30ml/dag toedienen gedurende 7 dagen. Na een zware
medische behandeling moet het aantal dagen van toediening verlengd worden tot
15 dagen.

HORMON’EOL
Reguleert hormonale activiteit
voor merries & hengsten
Aanvullende diervoeder in orale oplossing samengesteld uit planten voor de
regulering van de hormonale activiteit van merries en hengsten. Deze phytosynergie zorgt voor een kalmerende werking en vermindert de tekenen van
ongemak. Voor hengsten kan de neus gel RESPISTRESS'EOL als aanvulling
worden gebruikt tijdens wedstrijden of in aanwezigheid van merries.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Cimicifuga, Potentilla, Cinnamon
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

METABOLISM
IMMUN’EOL
Versterkt en verhoogt
immuniteit

Aanvullend diervoeder in orale oplossing die het immuunsysteem stimuleert.
Ideaal in geval van lange vermoeidheid of gebrek aan eetlust of na een lange
ziekte.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Echinacea, Eleutherococcus,
Astragalus
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen. Bij
periodes van verlengde vermoeidheid of bij lage immuniteit, 30ml/dag gedurende
30 dagen toedienen. Verlengen van de toedieningsperiode indien nodig.

ULCER’EOL

Helpt de spijsvertering
Aanvullende diervoeder als dikke siroop in geval van spijsverteringsproblemen.
Die zal een beschermde laag vormen. Die is verrijkt met planten om irritaties en
de gerelateerde ongemak te verlichten. De natuurlijke agenten helpen ook de
productie van zuur te kalmeren.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Venkel, Echinacea, Aloë Vera, Calendula
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen voor het
voeren.

VERM’EOL

Natuurlijke ontworming
Aanvullende diervoeder in orale oplossing samengesteld uit planten met
natuurlijke antiparasitaire eigenschappen. Het handhaaft een goede intestinale
hygiëne en beperkt het ongemak dat gepaard gaat met overmatig parasitisme.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Alsem, Bonenkruid, Salie
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen - Preventie :
15 dagen behandeling per 3 maand (tijdens de seizoenswisselingen).

MOBILITEIT

MOBILITEIT
DOL’EOL

Ondersteunt en ontlast
de locomotie

Aanvullende diervoeder in orale oplossing. Helpt de motorische functie. DOL'EOL
verlicht de ongemaken bij stijve gewrichten, 'reuma' of oudere paarden.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Harpagophythum, Curcuma,
Moerasspirea
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

MOBILITY’EOL

Beschermt gewrichten en pezen
Versterkt de hoorn van de hoefhoorn
Aanvullende diervoeder in orale oplossing samengesteld uit planten. Het
wordtaangeraden bij verzwakte, geïrriteerde gewrichten en/of oudere paarden.
Het bevorderd de collageensynthese en helpt zo om de kroonrand van de hoef te
versterken. U kan dit product ook gebruiken bij breuken of gevoelige ligamenten.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Paardenstaart, Bamboe, Brandnetel
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen.

MOBILITEIT
MUSCL’EOL
Ondersteunt en verbetert
de spiermassa

Aanvullende diervoeder in orale oplossing op basis van planten, aminozuren en
mineralen die de spieropbouw/massa zullen bevorderen. Het supplement zal
ervoor zorgen dat de spiermassa en structuur ondersteund worden bij ondermeer
zware inspanningen. Evengewicht mengeling om de nervositeit van gevoelige
paarden te waarschuwen - Vanilla smaak.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Echinacea, Eleutherococcus
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen - In een
behandeling van minimaal 1 maand om alle noodzakelijke voedingsstoffen te
leveren. Ideaal voor een jonge paardenteelt of tijdens intense sportseizoenen of
momenten.

RÉCUP’EOL +E

Voorbereiding en Recuperatie
Aanvullende diervoeder in orale oplossing voor een optimaal voorbereiding of
herstel gedurende het sporten of na een lange ziekte. Het zal het paard toestaan
de toxines te elimineren. Het verminderd de stijfheid na het werk. Te gebruiken bij
korststondige vermoeidheid. Niet verwarmende voor de gevoelige paarden.
Verrijkt met Vit. E en Lysine.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Cassis, Ginseng, Curcuma
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 30ml/dag - Veulen of pony : 15
ml/dag - Bij het voer mengen of liefst rechtstreeks in de mond toedienen. Bij een
intensieve wedstrijd 30ml/dag 3 - 4 dagen voor het begin van de wedstrijd en tot
één dag na de wedstrijd toedienen.

ZORGEN

MONDVERZORGING
MOUTH'EOL gamma
CLEAN MOUTH'EOL

Gel in spuit

Kruidengel voor paarden met een sterk verkoelend effect op geïrriteerde
slijmvliezen. De textuur en aangename smaak vergemakkelijken de toediening.
Clean Mouth'eol kan worden gebruikt tijdens mondproblemen (mondzweren,
irritaties,...) of na een tandheelkundige ingreep.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Echte Laurier, Alöe Vera, Kruidnagel
Gebruiksaanwijzing: Volwassen paarden 500kg : 60ml = in 2 doseringen van
30ml - Veulen of pony : 30ml = in 2 doseringen van 15ml - Rechtstreeks in de
mond toedienen. Herhaal de handeling indien nodig.

RELAX MOUTH'EOL
Bit schoonmaker en ontsmetter
Kruidengel voor paarden om het bit te reinigen en de ontspanning van paarden
te verhogen. Geeft beter comfort in de mond. Verkrijgbaar in pompflacon van
125 ml.
Samenstelling: Op basis van Cider azijn en planten zoals o.a. Gember, Heemst,
Kamille, Groene Thee

Gebruiksaanwijzing:
*Reiniging : spoel het bit na elk gebruik, breng een dunne laag Relaxmouth'eol aan en
masseer in met een schone doek of tandenborstel.
*Relax-effect : breng een dunne laag Relaxmouth'eol aan voordat u het bit in de mond
van het paard plaatst.

SWEET MOUTH'EOL
Balsem voor de mondhoeken
Balsem op basis van plantaardige en essentiële oliën om de mondhoeken te
beschermen en te bevochtigen. Te gebruiken in geval van kloofjes of irritatie
door wrijving (bijten, optuigen, ...). Verkrijgbaar in potje van 100gr.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Sheaboter, Sint-Janskruid plantaardige olie,
Zonnebloem plantaardige olie, Bijenwas, Bittere sinaasapppel essentiële olie, Vitamine E,
Tarwekiem plantaardige olie, Wortelolie EO, Cistus ladanifer EO

Gebruiksaanwijzing:
Toepassing op de mondhoeken en masseer zachtjes. Zorg ervoor dat uw handen
schoon zijn bij het aanbrengen - UITWENDIG GEBRUIK.

ZORGEN
DERM'EOL gamma
DERM’EOL Balsam

Baume zones sensibles
Balsem op basis van plantaardige en essentiële oliën, te gebruiken om gevoelige
plaatsen zoals de schede, de uiers en de navel te beschermen tegen ongewenste
insecten (vliegen, gasterophilus, paardenvliegen,...). Ideaal voor wandelingen of
voor paarden in de wei. Verkrijgbaar in potje van 100gr.
Composition: Op basis van planten zoals o.a. Sheaboter, Zonnebloem plantaardige
olie, Hennepzaad plantaardige olie, Bijenwas, Tarwekiem plantaardige olie,
Vitamine E, Lavandin essentiële olie, Roos Geranium EO, Java Citronella EO
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen in een dikke laag. Niet aanbrengen op plaatsen
die blootgesteld zijn aan de zon - UITWENDIG GEBRUIK.

DERM’EOL Crème

Verzachtendecreme

Niet-vette verzachtende zalf. Te gebruiken bij plaatselijke jeuk of bij jeuk door
insectenbeten. Dit heeft een verfrissend effect dat onmiddellijk verlicht. Helpt
haar terug te groeien. Voor optimaal comfort, het gebruik van de lotion
DERM’EOL laten drogen en de zalf nadien toepassen.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Aloë vera, Niaouli, Cipres
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schone, droge huid - UITWENDIG
GEBRUIK.

DERM’EOL Lotion

Sun & Fly Lotion
Lotion op basis van hydrosols planten en verbeterde met etherische oliën, die
de natuurlijke (zweet)geur neutraliseert. Ideaal in de zomerperiode om paarden
met huidallergieën of zwelling te verlichten tijdens insectenbeten.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Citroengras, Helichrysum, Cipres,
Oregano
Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken met een vochtige sponge of spray voordat u
gaat werken, wandelen of naar de weide - UITWENDIG GEBRUIK.

ZORGEN
ARGIFLEX’EOL

Gel op basis van witte klei
KAOLINE witte kleigel met astringerende planten die ledematen verlichten.
ideaal in geval van opgezwollen ledematen. Het product heeft een snelle
kalmerende en relaxerende werking. Zijn textuur zorgt voor een tragere
opdroging en een watervrije reiniging. Praktisch in koude seizoen.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Witte klei, Lemongrass, Rode wijn,
Cipres
Gebruiksaanwijzing: Eerst tegen de haarrichting instrijken en nadien indien
mogelijk een tweede laag aanbrengen. Voor een betere doeltreffenheid GEEN
bandages aanbrengen op de ARGIFLEX'EOL - UITWENDIG GEBRUIK.

Ag

COLLOÏDAL ZILVER
Reinigt en beschermt de huid

20ppm

Natuurlijke lotion zonder conserveringsmiddelen. Hydrateert, zuivert de huid en
kalmeert gevoelige zones. Ideaal voor het reinigen van de huid vóór het
aanbrengen van CICA'EOL in geval van wonden of irritaties.
Samenstelling: Op basis van water en colloïdaal zilver
Gebruiksaanwijzing: Met een proper coton toepassen. Schudden voor gebruik.
Normaal natuurlijk depot - UITWENDIG GEBRUIK.

CICA'EOL

Verzorgende crème
Kruiden zalf - Te gebruiken in geval van snijwonden, abces, brandwond... Helpt
voor een snelle wederopbouw van de huid.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Lavendel, Thee Tree, Aloë vera,
Calendula
Gebruiksaanwijzing: De wonde eerst goed reinigen en nadien de zalf elke dag
aanbrengen tot de wonde volledig genezen is - UITWENDIG GEBRUIK.

ZORGEN
EYES'EOL

Oogreiniging
Lotion op basis van hydrosols planten. Ideaal in het zomerseizoen wanneer
paarden erg geïrriteerd zijn door insecten.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Camomilla, Korenbloem,
Helichrysum
Gebruiksaanwijzing: Op een zacht katoen de lotion aanbrengen en de omtrek van
de ogen reinigen - UITWENDIG GEBRUIK.

MASSAG’EOL

Relax

Tonic

Niet vette massage gels, ontspannend of tonifiërend effect. Ideaal voor een
moment van ontspanning voor of na een sportsessie.

Samenstelling:
Relax = op basis van planten zoals o.a. Lavendel, Citroen
Tonic = op basis van planten zoals o.a. Cipres, Eucalyptus, Rozemarijn
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schone huid, zachtjes inmasseren en
laten drogen - UITWENDIG GEBRUIK.

TRAUM’EOL

Arnicagel

Niet vette huid gel op basis van Arnica om spierpijn en andere pijn te beperken
na een inspanning en/of tijdens schokken, blauwe plekken. De hoge concentratie
kan een vrijwel onmiddellijk effect geven. De gel is gemakkelijk aan te brengen
en dringt binnen een paar minuten door zonder enig residu.

Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Aloë vera, Arnica, Calendula
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op schone, natte of droge huid, in lichte massage
- UITWENDIG GEBRUIK.

ZORGEN
MUD’EOL Crème

Mokzalf

Zalf samengesteld uit zinc en essentiële oliën die efficiënt zijn in geval van mok
of mijten. Zalf heeft ook een verzorgende en zuiverende actie.

Samenstelling: Complex van zinc en planten zoals o.a. Aloë vera, Lavendel, Thee
Tree
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schone, droge huid na zuiver met lotion
MUD'EOL. Herhaal 1 keer per dag. Mag onder bandage geplaatst worden
UITWENDIG GEBRUIK.

MUD’EOL Lotion

Reinigend en moklotion
Lotion samengesteld uit essentiële oliën die efficiënt in geval van mok of mijten
zijn. De lotion laat toe om met een samenpersing schoon te maken, zonder
water te moeten gebruiken.

Samenstelling: Complex van zinc en planten zoals o.a. Laurel, Chamomile, Thee
Tree
Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken met een proper gaasverband ZONDER DE korst
TE VERWIJDEREN, laat drogen en van toepassen zalf MUD'EOL. Herhaal de
handeling 1 keer per dag voor de benodigde tijd - UITWENDIG GEBRUIK.
Vóór de toepassing
van MUD'EOL

Tijdens de
toepassing

Resultaat na een
paar dagen

ZORGEN
REFRESH’EOL

Cooling Lotion
Lotion op basis van hydrosols planten en verbeterde met essentiële oliën. Zal het
paard een rustige moment na het sporten geven.
REFRESH'EOL zal de zwetsporen laten verdwijnen. Tevens zal de
doeltreffendheid ook om de spieren te relaxen.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Citroen Eucalyptus, Cipres. Zonder alcohol.

Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken met een zochtige sponge of met een spray na
het sporten of vervoer. Indien fris weer, een fleecedeken plaatsen - UITWENDIG
GEBRUIK.

SARK’EOL

Verzorgende gel
voor wratten en sarcoïden

Gel op basis van planten met hoge concentratie van essentiële olieën voor
gelokaliseerde toepassing op papillomen, wratten en sarcoïden. Kan worden
toegepast op gevoelige gebieden.
Samenstelling: Op basis van planten zoals o.a. Thuja, Hartige Berg, Speenkruid, Grove den
Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schone, droge huid. Herhaal de handeling 1 tot
2 keer per dag en dit zo lang als nodig is - UITWENDIG GEBRUIK.

SUN’EOL

Beschermende crème

Filters UVA -UVB
Waterresistant

Vochtinbrengende en beschermende kruidenmineraal-creme voor gevoelige en
lichte huid. Natuurlijke filters op basis van mineralen reflecteren het licht en
beschermen zo gevoelige huidgebieden tegen UV stralen.
Samenstelling: Op basis van plantenextracten, tarwekiemolie, lavendel en Zinkoxyde
ZONDER Nano-deeltjes.

Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op een schone, droge huid. Herhalen bij hevig
zweten of hevige regen. Contact met ogen vermijden - UITWENDIG GEBRUIK.

ZORGEN
SAPON’EOL

Harde zeep shampoos
+ Natuurlijke zeepzak

Vaste natuurlijke shampoo om te wassen zonder de huid aan te tasten.

Gebruiksaanwijzing: Te gebruiken op natte huid, masseer het product zachtjes in en
afspoelen - UITWENDIG GEBRUIK.

Summer - Zuiverend

Geschikt voor paarden met onaangename lichaamsgeuren,
handhaaft de natuurlijke bescherming van de huid en bevat
planten het hebben van een actie die insecten afweert.

Samenstelling: Op basis van planten zoals Lemongrass, Thijm,
Lavendel, Thee tree

Forest - Verfrissend

Geschikt voor paarden met onaangename lichaamsgeuren,
behoudt een natuurlijke huidbescherming. Heeft een kalmerende
invloed en ontruimt de luchtwegen.

Samenstelling: Op basis van planten zoals Siberische fir

Honey - Voedende

Geschikt voor paarden met een gevoelige of droge huid, voedt
de huid zonder deze te smeren.

Samenstelling: Op basis van Honing, Bijenwas, Propolis

ZORGEN
SHAMP’EOL

Natuurlijke shampoos
Fles van 500 ml

Natuurlijke zachte shampoos om te wassen zonder de huid aan te tasten.

Samenstelling: Te gebruiken op natte huid, masseer het product zachtjes in en
afspoelen - UITWENDIG GEBRUIK.

Summer

Heeft een afstotende werking door de planten die het bevat.
Ideaal in zomerperiode. Kan worden gebruikt op een gevoelige of geïrriteerde
huid: allergieën, insectenbeten, mijten,...

Samenstelling: Op basis van planten zoals Lavandula, Tea Tree, Romarijn, Mint

Herbal

Het mengsel van planten brengt een zuiverend, verfrissend en kalmerend
effect.
Ideaal na een werksessie om zweet en onaangename geuren te elimineren.

Samenstelling: Op basis van planten zoals Munt, Grove den

Chamomile

Neutrale shampoo, ideal voor paarden met een eerlijke en gevoelige of lichte
huid. Kamille herstelt de uitstraling en glans van de vacht.

Samenstelling: Op basis van kamille 100% natuurlijk

DIVERSE

Samenvatting en advies - Infos

DIVERSE - Gamma's infos
SNACK’EOL

Natuurlijke snoepjes voor
paarden
Snoepjes om uw paard te belonen na een werksessie of gewoon om het
te verwennen... natuurlijk.
GEMAAKT IN BELGIË !
APPLE smaak (appel)
Verkrijgbaar in zak van 1,250 kg

Appel
Samenstelling: Maïs,
Reitmelasse, Appelpulp

Gerst,

Tarwe,

Tarweglutenvoer,

Tarwevoerbloem,

egan
Kortsluiting productie

Recycleerbare voedingsverpakking

Natuurlijke ingrediënten

Geen kunstmatige kleurstoffen

DIVERSE - Gamma's infos

Een specifieke gamma verzorgingsproducten en
voedingssupplementen is beschikbaar bij uw dierenarts.

Aarzel niet om uw dierenarts om
advies te vragen !

Een assortiment verzorgingsproducten en voedingssupplementen is
beschikbaar bij uw dierenwinkel.
De lijst met detailhandelaren in uw regio is beschikbaar op onze
website of op aanvraag.

Een assortiment verzorgingsproducten voor boerderijdieren:
kippen, konijnen, vee...

DIVERSE - Samenvatting en advies
Tabellen met aanbevelingen ingedeeld naar problemen voor een
goed gebruik van EOL producten :

RESPIRATORY by EOL
PROBLEMATIEK

EERSTELIJNS
SUPPLEMENT

TWEEDELIJNS
SUPPLEMENT

EERSTELIJNS
ZORGEN

TWEEDELIJNS
ZORGEN

Ademhalingsallergieën

Allerg'eol

Tuss'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

Astma - emfyseem

Allerg'eol

Tuss'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

Adeemschimmels

Immun'eol

Allerg'eol

Mask'eol
+
Bronchin'eol

Respistress'eol

Hoest

Tuss'eol

Allerg'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

MOBILITY

by EOL

PROBLEMATIEK

EERSTELIJNS
SUPPLEMENT

TWEEDELIJNS
SUPPLEMENT

EERSTELIJNS
ZORGEN

TWEEDELIJNS
ZORGEN

Arthrisis - gewrichten

Dol'eol

Mobility'eol

Massag'eol Relax

Traum'eol

Schuurwonden

/

/

Cica'eol

Traum'eol

Zere gewrichten - kramp

Muscl'eol

Récup'eol +E

Traum'eol

Refresh'eol

Distortie/fractuur - pezen/kraakbeen

Mobility'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Massag'eol Relax

Spiervermoeidheid - spier ongemak

Récup'eol +E

Muscl'eol

Traum'eol

Massag'eol Relax

Ondersteuning - spiermassa

Muscl'eol

Récup'eol +E

Traum'eol

Refresh'eol

DIVERSE - Samenvatting en advies
Tabellen met aanbevelingen ingedeeld naar problemen voor een
goed gebruik van EOL producten :

by EOL

MÉTABOLISM
PROBLEMATIEK

EERSTELIJNS
SUPPLEMENT

TWEEDELIJNS
SUPPLEMENT

EERSTELIJNS
ZORGEN

TWEEDELIJNS
ZORGEN

Kastratie

Dol'eol

Circul'eol

Traum'eol

/

Bloedsomloop - Oedem van stal

Circul'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Traum'eol

Hengstige merries - Hengsten gedrag

Hormon'eol

Calm'eol

Respistress'eol

/

Drainage Lever-nier

Drain'eol

/

/

/

Hoefbevangenheid

Circul'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Traum'eol

Immuunsysteem - vermoeidheid

Immun'eol

Récup'eol +E

Massag'eol Tonic

Refresh'eol

Drain'eol

Immun'eol

Derm'eol Crème

/

Nervositeit - stress - vervoer

Calm'eol

Ulcer'eol

Respistress'eol

/

Hoeven - manen kwaliteit

Mobility'eol

Drain'eol

Derm'eol Crème

/

Maagzweer - spijsvertering-zuur

Ulcer'eol

Calm'eol

/

/

Wratten

Immun'eol

/

Sark'eol

/

Virussen - verkoudheid

Immun'eol

Inhal'eol

Respistress'eol

Tuss'eol

Slechte molt - teruggroei van haar

DIVERSE - Notitieboek
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