
5 minuutin opas

Lue tämä ennen Effektri-öljyn 
käytön aloittamista!
Kokosimme ohjeita, joiden avulla lemmikkisi tai kotieläimesi saa tuot-
teestamme irti parhaan mahdollisen hyödyn. Lukemalla esitteen saat 
tietoa välttämättömien omega-3-rasvahappojen merkityksestä eläinten 
terveydelle. Mielestämme terveys on jokaisen eläimen oikeus, ja ravin-
to on avainasemassa hyvän terveyden ylläpitämisessä!
Tehokkaasti imeytyvä ja riittoisa Effektri-öljy on maukasta ja sen annos-
telu on helppoa. Olemme aktiivisesti mukana parantamassa eläin-
ten terveyttä ja hyvinvointia. Tekemällä näin voimme toteut-
taa missiotamme: ”Eläimellistä terveyttä!” 
Lisätietoja tuotteesta ja käyttäjäkokemuksia: www.
effebalance.fi  !

Tasapainota rasvahapot
Yksi merkittävä tekijä lisääntyvissä ter-
veyshaasteissa on muuttunut ruokavalio, 
joka vaikuttaa välttämättömien omega-6- 
ja omega-3-rasvahappojen väliseen suh-
teeseen myös eläimillä. 
Ruokavaliosta saatavien omega-rasvahap-
pojen väärä suhde ja sen yhteys lisään-
tyviin terveyshaasteisiin on ollut tutkijoiden 
kiinnostuksen kohteena jo jonkin aikaa. 
Lemmikkieläinten ravinto voi olla liian kä-
siteltyä, ja siitä saattaa puuttua osa tärkeistä 
ravintoaineista. Teollisesta valmistustavasta johtu-
en välttämättömät rasvahapot jäävät ruokavaliossa 
usein alle suositusten tai niitä nautitaan väärässä suhteessa, 
erityisesti luonnossa esiintyvään tasapainoon verrattuna. Ravintoai-
neiden puutteesta johtuvat terveysongelmat ovat tänä päivänä yhtä 
todellisia eläimillä kuin ihmisillä. 
Effektri-öljy on puhdas ja luonnonmukainen kalaöljy, jonka teho voi-
daan helposti mitata.
Toivotamme teille parasta, huoletonta ja eläimellisen tervettä arkea! 

Poista tulehdus elimistöstä
Effektrin todistettavasti toimiva ratkaisu ovat pienistä kaloista saatavat 
rasvahapot, oliiviöljyn polyfenolit ja d3-vitamiini. Oliiviöljyn sisältämät 

polyfenolit toimivat antioksidanttina, jotka hidastavat oleellisesti kalaöl-
jyn hapettumista, eli pilaantumista. Pienistä kaloista saatavat omega-3:n 
EPA- ja DHA-rasvahapot ovat tärkeitä solun rakennusaineita, ja ne voi-
vat estää matala-asteista tulehdusta.
Effektrissä tuotteen hapettumiseen kuluva aika on poikkeuksellisen pit-
kä. Se pitää huolen, että tulehdusta vastaan rakennettu suoja kestää 
läpi vuorokauden. Elimistössä on käynnissä jatkuva rakennusproses-
si, joten parhaan hyödyn saavuttamiseksi tuotteen annostelun tulee olla 
jatkuvaa.
Tieto laadukkaan ravinnon merkityksestä vaikuttaa ihmisten ostokäyttäyty-

miseen heidän valitessaan hevosille ja koirille sopivaa ruokaa. Ras-
vahappojen, erityisesti omega-3:n ja omega-6:n, terveysvai-

kutuksista tiedetään jatkuvasti enemmän. Effektri-öljy on 
luonnonmukaisista raaka-aineista valmistettu tuote, 

jonka kehitystyön kulmakivenä on ollut hapet-
tumisen estäminen. Pilaantunut eli hapettunut 

kalaöljy on haitaksi eläimen elimistölle, joten 
Effektrin tuotekehityksessä varmistettiin, ettei 
näin tapahdu.
Effektrin tavoitteena oli löytää oikei-
den ainesosien ja niiden suhteiden 
kautta koostumus, jonka avulla eläimen 
elimistölle rakennetaan suoja tulehdus-
peräisiä sairauksia vastaan. Tutkimusten 
mukaan pääsääntöisesti kalasta saata-

vat omega-3:n EPA- ja DHA-rasvahapot 
toimivat elimistössä parhaina tulehduksen 

poistajina ja niiden määrää tulisi usein lisä-
tä. Myös kolmas omega-3-sarjan rasvahappo 

ALA on välttämätön rasvahappo, ja sitä eläin saa 
kasviperäisestä ravinnosta. Sen kyky muuntautua tuleh-

dusta ehkäiseviksi EPA- ja DHA-rasvahapoiksi ei kuitenkaan 
yleisesti ole riittävää.
Myös omega-6-sarjan LA on välttämätön rasvahappo, jota esiintyy 
kasvikunnan tuotteissa. Omega-6-painotteinen ruokavalio sisältää 
runsaasti arakidonihappoa tuottavia ruoka-aineita, ja niiden liialli-
nen saanti synnyttää kudoksissa tulehdussytokiineja. Tämä omega-6 
kulkeutuu erityisesti jalostetun kasviperäisen ruokavalion mukana 
elimistöön ja aiheuttaa siellä tulehdusta. Eläinten on saatava näitä 
kaikkia välttämättömiä rasvahappoja, mutta elimistön toiminnan 
kannalta niitä on tärkeätä saada oikeassa suhteessa. Ravintolisillä 
on juuri tästä syystä usein ratkaiseva merkitys tulehdusprosessin 
hallinnassa!

Annosteluohjeet ja tuotesisältö

BALANCE
EFFE

Eläimellistä terveyttä

Näin 
saavutat parhaan 

lopputuloksen
 Annostele päivittäin, ei kuuriluontoisesti.

 Tuote on riittoisa. Annostele ohjeen mukaan. 
 Kasvata annosta kovan rasituksen jälkeen 

tai sairauden aikana.
 Anna muutokselle aikaa. Osa hevosista ja 
koirista pudottaa karvaa käytön alussa.

 Positiiviset vaikutukset alkavat näkyä 
muutamassa viikossa.

 Käytä osana monipuolista ja 
luonnonmukaista ruokavaliota - 

terveellistä matkaa!



HEVOSELLE EFFEKTRI 
EQUI 5000 ml ja 1000ml

Mihin Effektri Equi vaikuttaa hevosissa? 

   etenemisen esim. nivelrikoissa

   treenikauden aikana

   immuunijärjestelmää

   harjaan ja häntään

Annostelu ja riitoisuus 
Normaali liikutuksessa vuorokausiannos: Hevonen 
25 ml =n.40pvä , poni 15 ml = n.65 pvä, Alentunut 
vastustuskyky / jälkitilat / rankka treeni: Hevonen 35 ml 
= n.30 pvä, poni 20 ml = n.50 pvä.

Kalaöljyn omega 3 (EPA ja DHA)
Oliiviöljyn fl avonoidit

Effektri Equi Omega-3 on terveellinen ravintolisä hevosesi 

tasapainon halutulle tasolle ja pitää sen toivotulla tasolla.

Ainesosat:
Kalaöljy omega-3 öljy, kylmäpuristettu oliiviöljy, luonnolli-
sia antioksidantteja(tokoferoleja), D-vitamiini.
Omega-3 öljy on valmistettu EU:n määrittelemien tiukko-
jen laatustandardien mukaisesti. 

Ainesosat ja ravintoarvot -20ml annoksessa

Energia  ...................................
Proteiini ..................................................... 0g
Hiilihydraatit  ............................................. 0g
Rasvat  ...............................................
Rasvahappoprofi ili ..........................................  
Tyydyttyneet rasvahapot  ......................4077mg  
.....................................................................
Tyydyttymättömät rasvahapot  ...............
Omega-9  ..........................................
Monityydyttyneet rasvahapot  ...............
Omega-6  ............................................700mg 
Omega-3  ..........................................3766mg
C20:5(EPA)  .......................................
C22:6(DHA)  ........................................
Flavonoidit (polyfenolit)  .............................5mg
D-vitamiini  ........................................ 1,66mcg

     
Säilytä avaamaton pullo valolta suojattuna ja huoneenläm-
mössä. Säilytä avattu pullo viileässä ja valolta suojattuna.

Kalaöljyn omega 3 (EPA ja DHA)
Oliiviöljyn fl avonoidit

Effektri Dog on terveellinen ravintolisä koirasi ruokavali-

painon halutulle tasolle ja pitää sen toivotulla tasolla.

Ainesosat:
Kalaöljy omega-3 öljy, kylmäpuristettu oliiviöljy, luonnolli-
sia antioksidantteja(tokoferoleja), D-vitamiini.
Omega-3 öljy on valmistettu EU:n määrittelemien tiukkojen 
laatustandardien mukaisesti. 

Ainesosat ja ravintoarvot -20ml annoksessa

Energia  ..................................
Proteiini  ...................................................0g
Hiilihydraatit  ............................................0g
Rasvat  ..............................................
Rasvahappoprofi ili ......................................... 
Tyydyttyneet rasvahapot  .................... 4077mg  
....................................................................
Tyydyttymättömät rasvahapot  .............
Omega-9  ........................................
Monityydyttyneet rasvahapot  .............
Omega-6  .......................................... 700mg 
Omega-3  ........................................ 3766mg
C20:5(EPA)  .....................................
C22:6(DHA)  ......................................
Flavonoidit (polyfenolit)  ........................... 5mg 
D-vitamiini  .......................................1,66mcg

 Säilytä avaamaton pullo valolta suojattuna ja huoneenläm-
mössä. Säilytä avattu pullo viileässä ja valolta suojattuna.

KOIRILLE 
EFFEKTRI DOG 500ml ja 1000ml

Mihin Effektri Dog vaikuttaa koirissa?

   lihasten kehittymiseen

Annostelu ja riitoisuus (pieni pullo)
Koirat alle 10kg  2-5ml = n.100 pvä, 10-30kg 7,5ml = 
n.70 pvä, +30kg 10ml = n. 50 pvä

TERVEELLISTÄ MATKAA!




