EFFE
balance
Eläimellistä terveyttä

5 minuutin opas
Lue tämä ennen Effektri-öljyn
käytön aloittamista!

Effektrin toimintaperiaate

Effektrin teho perustuu puhdistettujen pienten kalojen rasvahappoihin, extraneitsytoliiviöljyn polyfenoleihin ja D-vitamiiniin. Oliiviöljyn polyfenolit toimivat
Kokosimme ohjeita, joiden avulla lemmikkisi tai kotieläimesi saa tuotantioksidanttina ja ne hidastavat merkittävästi kalaöljyn hapettumista. Polyfeteestamme irti parhaan mahdollisen hyödyn. Lukemalla esitteen saat
nolit lisäävät tuotteen bioaktiivisuutta, eli imeytymisen tehokkuutta elimistössä.
tietoa välttämättömien omega-3-rasvahappojen merkityksestä eläinten
Effektrissä tuotteen hapettumiseen kuluva aika on poikkeuksellisen pitkä. Pieterveydelle. Mielestämme terveys on jokaisen eläimen oikeus, ja
nistä kaloista saatavat omega-3 EPA- ja DHA-rasvahapot ovat tärkeitä solun
ravinto on avainasemassa hyvän terveyden ylläpitämisessä! Effektri
rakennusaineita ja niillä on tulehdusta lievittävä vaikutus. EPA ja DHA kuulu–tuotteen keskeisin tehtävä on palauttaa ja ylläpitää välttämättömien
vat välttämättömiin rasvahappoihin, sillä keho ei voi niitä muodostaa
omega-6 ja omega-3 rasvahappojen tasapaino ja tässä oppaasvaan ne on saatava ravinnosta. Säännöllinen ja ohjeiden
sa kerrotaan miten se tapahtuu ja mihin se vaikuttaa.
mukainen annostelu on avainasemassa.
Anna koirasi ja hevosesi maistaa riittoisaa ja tehokTieto laadukkaan ravinnon merkityksestä vaikuttaa
kaasti imeytyvää Effektriä. Olemme aktiivisesti muihmisten ostokäyttäytymiseen heidän valitessaan
kana vaikuttamassa eläinten terveyteen yhdessä
hevosille ja koirille sopivaa rehua. Rasvahapyhteistyökumppaniemme kanssa. Tekemällä
pojen, erityisesti omega-6:n ja omega-3:n,
näin voimme toteuttaa missiotamme: ”Eläimelterveysvaikutuksista tiedetään jatkuvasti
listä terveyttä!” Lisätietoja tuotteesta: www.
• Annostele päivittäin, ei kuuriluontoisesti.
enemmän. Effektri-öljy on luonnonmukaisiseffebalance.fi
• Tuote on riittoisa. Annostele ohjeen mukaan.
ta raaka-aineista valmistettu tuote, jonka ke• Kasvata annosta kovan rasituksen jälkeen
hitystyön kulmakivenä on ollut imeytymisen
tai sairauden aikana.
tehostaminen ja säilyvyyden parantami• Anna muutokselle aikaa. Osa hevosista ja
nen. Merkittävä hyötyvaikutus saavutetaan
koirista pudottaa karvaa käytön alussa.
kylmäpuristetun extra-neitsytoliiviöljyn
• Positiiviset vaikutukset alkavat näkyä
avulla. Pilaantunut, eli hapettunut kalaöljy
Yksi tekijä lisääntyvissä terveyshaasteissa on
muutamassa viikossa.
voi olla haitaksi eläimen elimistölle, joten Efmuuttunut ruokavalio, joka vaikuttaa välttämät• Käytä osana monipuolista ja
fektrin tuotekehityksessä keskityttiin ratkaisuihin
tömien omega-6- ja omega-3-rasvahappojen väliluonnonmukaista ruokavaliota tämän estämiseksi. Kalasta saatavilla välttämätseen suhteeseen myös eläimillä. Ruokavaliosta saaterveellistä matkaa!
tömillä omega-3:n EPA –ja DHA –rasvahapoilla
tavien omega-rasvahappojen vääristynyt suhde ja sen
on tutkimuksissa osoitettu olevan yhteys tulehduksen
yhteys lisääntyviin terveyshaasteisiin on ollut tutkijoiden
vähentymiseen elimistössä, jonka vuoksi niiden määrää
kiinnostuksen kohteena jo pitkään. Lemmikkieläinten ravinto voi
olisi hyvä lisätä päivittäisessä ruokavaliossa.
olla liian käsiteltyä, ja siitä saattaa puuttua osa tärkeistä ravintoaineista.
Myös kolmas omega-3-sarjan rasvahappo ALA on välttämätön rasvaTeollisesta valmistustavasta johtuen välttämättömät rasvahapot jäävät ruohappo, ja sitä eläin saa kasviperäisestä ravinnosta. Sen kyky muuntautua
kavaliossa usein alle suositusten tai niitä nautitaan väärässä suhteessa,
tulehdusta ehkäiseviksi EPA- ja DHA-rasvahapoiksi ei kuitenkaan yleisesti
erityisesti luonnossa esiintyvään tasapainoon verrattuna. Ravintoaineiden
ole riittävää.
puutteesta johtuvat terveysongelmat ovat tänä päivänä yhtä todellisia
Myös omega-6-sarjan LA on välttämätön rasvahappo, jota esiintyy kaseläimillä kuin ihmisillä. Effektri -öljy on puhdas ja luonnonmukainen kalavikunnan tuotteissa. Omega-6-painotteinen ruokavalio sisältää runsaasti
öljyn ja extra-neitsytoliiviöljyn sekoitus, jonka teho voidaan mitata Effektri
arakidonihappoa tuottavia ruoka-aineita, ja niiden liiallinen saanti synBalance Kit –verianalyysillä. Verianalyysi mittaa ja raportoi 11:n rasvanyttää kudoksissa tulehdussytokiineja. Tämä omega-6 kulkeutuu erityisesti
hapon pitoisuuden elimistössä ja laskee omega-3 indeksin, omega-6 ja
jalostetun kasviperäisen ruokavalion mukana elimistöön ja aiheuttaa siellä
omega-3 keskinäisen suhteen sekä tulehdusindikaattorin. Näyte otetaan
tulehdusta. Eläinten on saatava näitä kaikkia välttämättömiä rasvahappoeläinlääkärin tai eläintenhoitajan toimesta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.
ja, mutta elimistön toiminnan kannalta niitä on tärkeätä saada oikeassa
Lisätietoja: www.effebalance.fi/testi
suhteessa.

Näin
saavutat parhaan
lopputuloksen

Tärkeä 0mega-6 ja
omega-3 rasvahappojen
suhde

Annosteluohjeet ja tuotesisältö

HEVOSELLE EFFEKTRI
EQUI 1000ml ja 5000ml
• Effektri Equi omega-3 on täydennysrehu hevoselle
• Effektri palauttaa ja ylläpitää hevosesi
optimaalisen omega-6 ja omega-3 tasapainon
• Effektrillä on mahdollista vaikuttaa hevosen
terveyteen mm. Joustavuutta niveliin, jänteisiin
sekä lihaksiin
• Nopeuttaa palautumista intensiivisen treenikauden
aikana sekä fyysisen rasituksen jälkeen
• Tukee luonnollista vastustuskykyä
• Edesauttaa vakauttamaan hormonaalista
tasapainoa tammoilla
• Tukee kuntoutumista loukkaantumisen jälkeen
• Edistää karvan, kavioiden ja ihon hyvinvointia
• Vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan
Käyttöohje:

Ponit ja hevoset 0,05 ml/ kg.
Katso annoslaskurista oikea annostelu:
www.effebalance.fi/annoslaskuri

Effektri Dog
250ml, 500ml
ja 1000ml
• Joustavuutta niveliin, jänteisiin
sekä lihaksiin
• Tukee luonnollista vastustuskykyä
• Edistää turkin ja ihon hyvinvointia
• Auttaa hidastamaan tai pysäyttämään
tulehdustiloja
• Tukee luustonrakenteen kehittymistä
Pennuilla:

• DHA:lla on tärkeä rooli aivojen ja
näkökyvyn kehittymisessä.
• DHA tukee muistia ja oppimiskykyä,
lihasmotoriikan kehittymistä sekä
vahvistaa immuniteettiä.
Käyttöohje:

0,20 ml/ kg.
Katso annoslaskurista oikea annostelu:
www.effebalance.fi/annoslaskuri

Toipumisen tai treenikauden aikana:

Annostelu 0,07 ml/kg
www.effebalance.fi/annoslaskuri

Koostumus:

Koostumus:

Omega-3 kalaöljy, extra-neitsytoliiviöljy, luonnollisia
antioksidantteja(tokoferoleja), D-vitamiini.
Effektri on valmistettu EU:n määrittelemien tiukkojen
laatustandardien mukaisesti.

Omega-3 kalaöljy, extra-neitsytoliiviöljy,
luonnollisia antioksidantteja(tokoferoleja),
D-vitamiini.
Effektri on valmistettu EU:n määrittelemien
tiukkojen laatustandardien mukaisesti.

Ainesosat ja ravintoarvot -20ml annoksessa

Ainesosat ja ravintoarvot -20ml annoksessa

Energia .................................... 164kcal/688kj
Raakavalkuinen........................................... 0g
Tuhka ........................................................ 0g
Raakakuitu.................................................. 0g
Raakarasva ......................................... 18,33g
Rasvahappoprofiili...........................................
Tyydyttyneet rasvahapot .......................4077mg		
.....................................................................
Tyydyttymättömät rasvahapot ................9148mg
Omega-9 ...........................................7278mg
Monityydyttymättömät ..........................4823mg
Omega-6 .............................................700mg
Omega-3 ...........................................3766mg
C20:5(EPA) ........................................2118mg
C22:6(DHA) .........................................958mg
Flavonoidit (polyfenolit) ..............................5mg
D-vitamiini ......................................... 1,66mcg
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Raakarasva ......................................... 18,33g
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E-vitamiini 22,5mg/20ml (1.125 mg/ml)
34 IU/20mg (1.7 IU/ml)
					
Säilytys:

E-vitamiini 22,5mg/20ml (1.125 mg/ml)
34 IU/20mg (1.7 IU/ml)
					
Säilytys:

Säilytä avaamaton pullo auringonvalolta suojattuna
huoneenlämmössä. Säilytä avattu pullo viileässä ja
valolta suojattuna

Säilytä avaamaton pullo auringonvalolta
suojattuna huoneenlämmössä. Säilytä avattu
pullo viileässä ja valolta suojattuna

TERVEELLISTÄ MATKAA!

