NATUURLIJKE VERZORGING

GREEN HORSEPOWER 1 kg - 25 kg

COOL GEL 500 gr

Is een compleet en evenwichtig voedingssuplement,
speciaal ter ondersteuning van het spierstelsel bij
paarden. Het bevat hiertoe een uitgelezen combinatie
van plantaardige eiwitten voor een optimale
spierontwikkeling en om de recuperatie van spieren na
wedstrijden of zware trainingen te bevorderen:
• Luzerne: rijk aan vitaminen en mineralen, tevens
rijke bron van eiwitten.
• Sojaboonmeel: het meest compleet plantaardig
eiwit, met een hoge biologische waarde
• Fenegriek: ondersteunt het spierweefsel, bevordert
de algemene conditie.
• Spirulina: de “supervoeding” met compleet
eiwit, ideaal voor de spieren; tevens zuiverend
door chlorofyl, dynamiserend door de talrijke
antioxidanten en pigmenten.
• Lysine: omdat dit aminozuur vaak de beperkende
factor is in de spieraanmaak; omdat granen, grassen
en luzerne arm zijn aan lysine.

Verfrissende verzorging van spieren, gewrichten,
pezen en ligamenten

Zorgt bij uitwendige toepassing voor een verkoelende werking
en een verfrissende verzorging van spieren, gewrichten,
pezen en ligamenten. Deze viskeuze gel hecht zich vlot aan
de huid, waardoor ze op zijn plaats blijft zitten en een diepe
en verfrissende werking uitoefent. Cool Gel werkt snel, diep,
betrouwbaar en langdurig. De in deze Cool Gel verwerkte
ingrediënten bevorderen de doorbloeding en ontspannen de
spieren, gewrichten, pezen en ligamenten.

GLANS & ONTKLITTINGSSPRAY 500 ml

Versterkt en verzorgt het haar, stoot stof en zand af

Met lavendel en Citroen Tea tree. Antiklit & Glansspray stoot
stof, vuil en zand af. Versterkt en verzorgt tevens het haar.
Neutraliseert statische elektriciteit en geeft een hoge glans
na het borstelen. Knopen en klitten verdwijnen meteen. Het
middel blijft 5 tot 7 dagen werkzaam en geeft in deze periode
tevens een fraaie glans. Is vuilafstotend, geeft niet af en kan
gemakkelijk met shampoo worden afgewassen.

Ondersteunt de spieren
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Natuurlijke voedingssupplementen
en verzorging van topkwaliteit

HIMALAYA LIKSTEEN 1 - 1,5 kg / 3 kg / 5 kg

HOEFEMULSIE 400 gr

Voedt en verzorgt de hoeven

Met pure ingrediënten. Bijenwas, lanoline en de essentiële
oliën van tijm, rozemarijn en laurier zorgen samen met MSM
in deze hoefemulsie voor een zuiverende, beschermende en
verzorgende werking. De unieke combinatie van natuurlijke
ingrediënten ondersteunt de groei van de hoornstof,
bevordert de elasticiteit van de hoef en versterkt zachte
hoeven. Hoefemulsie wordt goed opgenomen en geeft
tevens een gezonde glans.

ZOMERGEL 500 ml

Verlicht prikkeling en gevoeligheid van staart en manen

Werkt zuiverend, verzachtend en kalmerend. Met de actieve
werking van propolisextract, de essentiële olie van tea tree en
met de zuiverende werking van groene thee en calendula. De
essentiële olie van cajeput bevordert het herstel van de huid.

ZOMERSPRAY 500 ml - 2,5 L

Langdurig werkzaam tegen zon en zomerse ongemakken

is ontwikkeld om paarden
Teaeen
treemaximale bescherming tegen
zomerse ongemakken enDeze
de zon
te bieden.
Ze koppelt daarom
shampoo
verwijdert
een milde
de
een uitgekiende mix vanop
essentiële
oliënwijze
(eucalyptus,
tea tree,
huidschilfers, aan
reinigt
citroen, karwij) en walnotenextract
filtersdetegen UV A- en
poriën vanscheikundige
de huid encomponenten.
UV B-stralen. Vrij van agressieve,
doet de vacht glanzen.
Ze gaat de ontwikkeling
van onaangename geuren
tegen en brengt zelf een
geur aan. Het
SHAMPOO BLONDaangename
- SHAMPOO DONKER 1 L
heeft een verkoelend en
Verzorgende shampoosheilzaam
met natuurlijke
bestandeffect op de huid.

NATUURLIJKE SHAMPOOS

Complete mineralenbron

Bestaat voor 100 % uit de allerbeste kwaliteit van Himalayazouten,
die worden gewonnen op 2000 meter hoogte. Deze steen is
uitzonderlijk rijk aan mineralen en sporenelementen met een
zeer evenwichtige samenstelling. Bevordert het opvangen
van mineralententekorten (die zich kunnen uiten door het eten van
zand of stalmest, het likken aan voorwerpen) de lichaamsontgifting,
de weerstand tegen vreemde indringers, het energiepeil en
geestelijk evenwicht.

HIMALAYA

LIKSTEEN - PIERRE À LECHER
Voedermiddel voor paarden - Aliment pour chevaux

Composition: 100 %
pierre de sel d’Himalaya
Utilisation: laisser votre
cheval lécher la pierre
selon son besoin, mais
assurez-vous qu’il ne le
fasse pas continuellement.

Samenstelling:
100 % Himalaya-zoutsteen
Gebruik: uw paard
volgens behoefte aan de
Himalayasteen laten likken,
maar ervoor zorgen dat
dit niet continu gebeurt.

Distributeur:
Mannavita BVBA
Zuidstraat 10 - B 8560 Wevelgem
www.mannavita.be
Lot nr.:
N° de lot:

net 1 - 1,5kg netto

AnimaVital, het betere gamma natuurlijke
voedingssupplementen en verzorging:
a Volkomen natuurlijke en veilige preparaten
a Ontwikkeld door een professioneel team, met meer dan 30 jaar ervaring
a Steunend op de meest recent wetenschappelijke inzichten

Het gamma AnimaVital is verkrijgbaar bij:

delen. Werden speciaal samengesteld voor blonde en donkere vacht. Verwijderen op een milde
wijze de huidschilfers, reinigen de poriën van de
huid en doen de vacht glanzen.

SHAMPOO TEA TREE

1L - 5L

Ontgeurt en verfrist de vacht

Deze shampoo verwijdert op een milde wijze de
huidschilfers, reinigt de poriën van de huid en
doet de vacht glanzen. Ze gaat de ontwikkeling
van onaangename geuren tegen en brengt
zelf een aangename geur aan. Het heeft een
verkoelend en heilzaam effect op de huid.

MANNAVITA bvba - Zuidstraat 10 - B 8560 WEVELGEM
tel 00 32 56 43 98 52 - kate@mannavita.be - www.mannavita.be

Voor een goede gezondheid en
een optimaal prestatievermogen
van uw paard

Gamma voor Paarden

MSM Methylsulfonylmethaan
= organisch zwavel
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MSM-GLUCOSAMINE MIX 500 gr - 2,5 kg - 5 kg
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Draagt bij tot soepele gewrichten, ondersteunt kraakbeen, haar,
hoeven, botten en ligamenten

De combinatie van de voedingsstoffen MSM en glucosamine ondersteunt
de structuur van het kraakbeen en andere bindweefsels. Regelmatig
toedienen van de MSM & Glucosamine-mix aan uw paard kan daardoor
bijdragen tot:
• het behoud van gezonde gewrichten en soepel bewegen
• het behoud van gezonde botten, kraakbeen en ligamenten
• de ondersteuning van ligamenten, pezen en huid
• het behoud van sterke botten

MSM-POEDER

Verhoogt de weerstand, helpt vrijer te ademen
1 kg

ONTSPANNINGSMIX

1 kg Natuurlijk rustgevend
Paarden zijn gevoelig voor stress en drukke omstandigheden. Als ze hierbij onrustig, moeilijk
handelbaar, prikkelbaar of bevangen worden is deze mix aan te bevelen. St. Janskruid,
valeriaan en citroenmelisse hebben een natuurlijke rustgevende werking bij druk gedrag
en prikkelbaarheid. Lavendel harmoniseert de geest en hop vermindert rusteloosheid.
Ontspanningsmix maakt uw paard niet suf.

MSM-ZALF 250 gr

Voedt en verzacht de huid

Verzacht de huid en bevordert het herstel ervan

BRONAROME siroop 1 L

Deze mix is een uitgekiende kruidenmengeling om de weerstand te verhogen en de luchtwegen
te verzachten. Deze mix bevat met echinacea de belangrijkste afweerondersteunde plant en met
tijm en eucalyptus topkruiden die helpen vrijer te ademen. Aangevuld met anijs, dat de kriebel
verlicht, en met smalle weegbree, dat de keel verzacht, is LUCHTWEGEN & WEERSTAND-MIX
ideaal voor uw paard tijdens de winterperiode.

Het regelmatig toedienen van MSM als voedingssupplement aan uw
paard kan bijdragen tot:
• soepele spieren en gewichten
• gezonde haren, een glanzende pels en sterke hoeven
• het behoud van gezonde botten, kraakbeen en ligamenten
• een sterke weerstand en minder overgevoeligheidsreacties.
MSM ondersteunt dus breed de gezondheid en het prestatievermogen

500 gr

1 kg Ondersteunt de doorstroming
Is een uitgekiende kruidenmengeling voor een goede
doorstroming en speciaal aangewezen voor een beter
prestatievermogen van uw sportpaard. Meidoorn ondersteunt
de circulatie en is gunstig voor het uithoudingsvermogen.
Knoflook zorgt voor normale vet- en optimale drukwaarden.
Aangevuld met rozemarijn als algemene stimulans van de
doorstroming, met paardekastanje voor lichte benen en
olijfblad voor een vlotte circulatie.

Verhoogt de weerstand & verzacht de luchtwegen

Topper voor tot het behoud van soepele spieren en gewrichten.
Ondersteunt kraakbeen, haar, hoeven, botten en ligamenten

MSM/TEA TREE-ZALF

CIRCULATIEMIX

LUCHTWEGEN/WEERSTANDMIX

500 gr - 2,5 kg - 5 kg

MSM-zalf is een breed toepasbare zalf op basis van de organische
zwavelmolecule methylsulfonylmethaan (MSM), het mineraal zink en
de vitaminen E (uit tarwekiemolie) en A (uit wortelolie). Regelmatig
aanbrengen van de MSM-ZALF:
• verzacht huidirritatie en brengt de huid tot bedaren
• bevordert het herstel van de huid, haren en hoeven
• verlicht kloven, mok, ruwe en schrale huid
• biedt uitwendige ondersteuning bij blessures

CALMAPAST 50 gr Rustgevend
Bevat met een goed opneembare vorm van magnesium en een
hoogwaardig passiebloemextract twee basis-ingrediënten die
helpen de geest tot rust brengen en beter doen omgaan met
stressvolle omstandigheden. Daarnaast ondersteunt ashwaganda
of Indiase ginseng het zenuwstelsel bij spanningen en belastende
omstandigheden & stress.

KRUIDENMIXEN

SPIEREN & GEWRICHTENMIX

1 kg Soepele spieren en gewrichten
Intensief trainen, deelnemen aan wedstrijden, alsook koude en vochtige weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat onze paarden last hebben van stijve spieren en
stramme, gevoelige gewrichten. Duivelsklauw, Brandnetel en Moerasspirea brengen
gevoelige spieren en gewrichten tot rust en dragen bij tot een normale beweeglijkheid.
Jeneverbes bevordert de eliminatie. Heermoes, als excellente bron van kiezelzuur, bevordert
de natuurlijke souplesse van spieren en gewrichten.
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De MSM/TEA TREE-zalf van ANIMAVITAL is een een brede huidverzorgende
zalf die de weerstand en het herstel van de huid bevordert. MSM/TEA
TREE zalf dankt haar speciale eigenschappen aan de etherische oliën van
tea tree en lavendel en aan de organische zwavelmolecule MSM. Zij is
speciaal aangewezen:
• bij zomerjeuk, als paarden manen en staart schuren
• bij huidirritatie
• bij verminderde weerstand van de huid
• voor een sneller herstel van de huid
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SPIJSVERTERINGSMIX

1 kg

Stimuleert de spijsvertering, te gebruiken bij winderigheid

Is een uitgekiende kruidenmengeling die op een natuurlijke manier de spijsvertering ondersteunt.
Duizendblad en engelwortel bevorderen hierbij de afscheiding van spijsverteringssappen en
verbeteren samen met pepermunt de kwaliteit van de spijsvertering. Venkel en anijs oefenen een
ontspannende werking uit op de spijsvertering en zijn te gebruiken bij overdreven winderigheid
en een opgeblazen gevoel. SPIRULINA 100 tabl. 500 mg

De “groene supervoeding” voor een sterkere winterse
afweer, meer vitaliteit en een gezonde pels
1 kg Ondersteunt de eliminatie
Deze uitgekiende zuiverende kruidenmix zorgt voor meer vitaliteit en draagt bij tot een
goede basisgezondheid bij uw sportpaard. Artisjok, mariadistel en paardenbloemwortel
beschermen het organisme tegen lichaamsvreemde stoffen uit milieu en voeding en
ondersteunen de stofwisseling. Berkenblad, brandnetel en paardebloemkruid bevorderen
de eliminatie.

ZUIVERINGSMIX

ALOË VERA-SAP + echte KAMILLE 1 L
Stimuleert en verzacht de spijsvertering

Bevat vooral waardevolle en verzachtende slijmstoffen,
enzymen en aminozuren waardoor het regelmatig gebruik
bij uw dier, de spijsvertering stimuleert, de slijmvliezen
verzacht, de goede darmflora bevordert, de weerstand
vergroot en het energiepeil verbetert.

APPELZIJN 1 L - 5 L

Bevordert de eliminatie en de
stofwisseling - Stimuleert de spijsvertering

Deze natuurlijke mix van azijnzuur, enzymen, vitaminen en
talrijke mineralen draagt bij tot een vlotte spijsvertering,
een gezonde darmflora, meer energie en een betere
weerstand en een gave huid en glanzende haren
Uitwendig verdund toegepast, helpt appelazijn bij
schaafplekken, irritatie, droogte, schilfers en zonnebrand.

Bevat een combinatie van essentiële oliën voor een optimale
verzorging van de luchtwegen. Met Oregano en Kaneelschors
bevat BRONAROME twee essentiële oliën die het
weerstandsvermogen versterken. Hun werking wordt afgerond
door de essentiële olie van Niaouli en Eucalyptus radiata, die
helpen vrijer te ademen en de prikkel in de keel verzachten.

KNOFLOOK poeder 2 kg - 25 kg snippers 2 kg - 20 kg
Versterkt de weerstand, ondersteunt hart- en bloedvaten,
helpt insecten afhouden

Regelmatige inname van kan bijdragen tot: een
sterke weerstand, het afhouden van allerlei
insecten, het ondersteunen van de circulatie, een
gezonde functie van het hart en tot de gezondheid
van de bloedvaten, meer energie en een groter
prestatievermogen en en gezonde spijsvertering.

Met

PSYLLIUM PLUS poeder 1 kg

Voor een regelmatige stoelgang, zachte darminhoud
en een goede darmflora.

Bevat zaadhulzen van psyllium, die bij inname van voldoende vocht tot
20 x hun volume aan water kunnen absorberen. Niet alleen zorgt deze
volumetoename voor een regelmatige stoelgang, ook de consistentie
van de stoelgang wordt zachter. Het bevat fructo-oligosachariden, deze
natuurlijke koolhydraten zorgen als prebiotica voor het versterken en
vermeerderen dan de gezonde darmflora, waardoor ze de spijsvertering,
de natuurlijke weerstand en de gezondheid ondersteunen.

SPIRULINA poeder 400 gr - tabletten 500 mg 1 kg
Voor meer energie, conditie en weerstand

Is een blauwgroen algje dat bekend staat als “groene supervoeding”
vanwege zijn uitzonderlijk hoge voedingswaarde, zijn gemakkelijk
opneembare vitaalstoffen en een harmonische samenstelling
aan vitamines, mineralen, antioxidanten, aminozuren, essentiële
vetzuren en chlorofyl.

OMEGA-VETZUREN COMPLEX + 5% VIT. E 1 L
BIOTINE SUPER MIX

400 g - 1 kg

Voor glanzende haren, sterke hoeven en nagels

Is speciaal aangewezen bij doffe haren en haaruitval, bij
hoeven van slechte kwaliteit. Ze bevat hiertoe in de eerste
plaats een hoge dosering aan biotine, het vitamine bij
uitstek dat de groei en de kwaliteit van het haar bepaalt
en hoeven sterker maakt. Met MSM bevat deze mix ook
organisch zwavel, een zeer belangrijke bouwstof van haar
en hoorn. Verder verschaft biergist alle nodige natuurlijke
elementen voor de groei van haren, hoeven. Tenslotte zitten
voornoemde voedingsstoffen verwerkt in een basis van
heermoes, brandnetel en blaaswier, kruiden die vanwege
hun mineralenrijkdom mee instaan voor sterke haren,
hoeven en nagels.
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Bron van essentiële omega-3- en omega-6-vetzuren in een 3:1
verhouding, verrijkt met natuurlijke vitamine E
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Draagt bij tot een glanzende en gezonde vacht, het behoud van
pigment op de neus en lippen, voorkomen van “schuren” van de
huid, soepele spieren en gewrichten, meer weerstand en minder
overgevoeligheid, beter prestatievermogen en meer vitaliteit en
een rustige en ontspannen houding.

ZEEWIER 3 kg - 25 kg

Bevordert de stofwisseling en algemene gezondheid

Is een rijke organische bron van mineralen, sporenelementen,
vitaminen en aminozuren. Draagt bij tot meer vitaliteit, een betere
conditie en prestaties. De spijsvertering wordt ondersteund, de
vacht gaat meer glanzen en de kwaliteit van de beenderen verbetert.
Is bijzonder aangewezen als uw dier tekenen van mineraaltekorten
vertoont: bij zandeten, likken aan voorwerpen….
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