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Phytonics Gluco balance   

Bij overmatig consumeren van fructosamine uit –voornamelijk- Engels raaigras, bestemd voor het geven van 
veel melk bij rundvee, en een tekort in de voeding aan Zink en Chroom. Bij te zware paarden, voor de pancreas, 
voor gezonde hoeven, voor gezonde staart en manen, voor de spieren en voor het oudere dier.  
 
Samenstelling   (per 8 gram): Artisjok, Brandnetelblad, Broccoli, Fenegriek, Gember, Groene kool, 
Hazelnootblad, Hibiscus, Kaneel, Mariadistel, Monnikspeper, Peterselie, Rozemarijn, Rozijn, Salvia, 
Spinazieblad, Varkensgras, Venkel, Zoethout en Zuurbes. 1,62 g Natriumchloride (als Himalayazout), 0,48 g 
Rijstzetmeel, 107,17 mg Fructo Oligo  saccharide, 30,79 mg Methylsulfonylmethaan (MSM), 21,24 mg 
Magnesium (als -citraat), 3,02 mg Citrus bioflavonoiden en 1,78 mg Kalium (als -chloride). 4,10 mg Calcium (als 
-citraat), 0,77 mg Kiezelzuur en Bentonite-montmorillonite. 895 IE Vitamine A (als retinolpalmitaat), 1,95 mg 
Vitamine B1 (als thiamine HCl), 2,05 mg Vitamine B2 (riboflavine), 8,21 mg Vitamine B3 (nicotinamide), 2,05 mg 
Vitamine B5 (als calcium-d-pantothenaat), 4,51 mg Vitamine B6 (als pyridoxine HCl), 55,99 μg Vitamine B12 
(cyanocobalamine), 2,86 mg Choline (-bitartraat), 9,33 μg Foliumzuur, 15,60 mg Inositol, 2,05 mg PABA 
(paraaminobenzoezuur), 8,21 mg Vitamine C (als L-ascorbinezuur), 90 IE Vitamine D (vitamine D3), 3,79 mg 
Vitamine E en 1,68 μg Biotine (d-(+)-biotine). 0,42 mg IJzer (als -fumaraat), 0,41 mg Zink (als L-Methionine), 
88,09 μg Mangaan (als -aminochelaat), 8,21 μg Jodium (als Laminaria digitata), 7,79 μg Selenium (als -L-
Methionine) en 2,61 μg Koper (als -aminochelaat). 1,31 mg L-Lysine (als L-Lysine HCl). 
 
Adviesverkoop    incl. 6% BTW € 59,95 voor 500 gram 
   
Dosering    De optimale dosering is eerste week, twee keer daags Paard 1 maatschep  Pony ¾ maatschep 
Verlaag de dosering na de eerste week naar 1 x daags. 1 maatschep bevat ongeveer 8 gram. 
 
Indien het in de praktijk lastig is om dit product meerdere malen per dag toe te dienen, volstaat 1 keer per dag 
of 1 keer per 2 dagen. Geef dan de maximale dosering van één dag. Ook dan is dit product effectief inzetbaar 
maar kan reactie iets langer uitblijven.  
 
Toediening    Geef dit product met een plastic spuitje rechtstreeks in de mond of bek, eventueel verdund met 
een beetje water. Dit product kan ook door het voer worden gegeven, bevochtig het poeder zodat dit niet uit 
de bak wordt geblazen. 

Adviezen voor gebruik    Start met Phytonics Gluco balance zodra het paard de wei in gaat. Geef hooi van 
goede kwaliteit, combineer met een preparaat met pre- en probiotica (PUUR of Phytonics) voor een gezonde 
darmflora. Ondersteun met PUUR Omega-3 en zorg voor voldoende beweging en afleiding. 

NML health heeft in het voorjaar en de zomer van 2011 een veldonderzoek gedaan bij 98 paarden naar 
gezonde staart en manen. De paarden zijn onderverdeeld in twee groepen. Groep twee, de groep die Gluco 
balance toediende, liet zien dat paarden beter bestand waren tegen extreme hoge temperatuurswisselingen en 
niet tot bijna niet schuurden. Groep één, de groep paarden die geen Gluco balance kregen toegediend, 
toonden eerder in het jaar en sneller bij warmer weer schuurverschijnselen.  

Behandelingsduur    In een acute situatie is de duur van de behandeling relatief kort. Dit kan variëren van 
enkele dagen tot 3 weken. Ga bij verbetering nog enige dagen door met toediening van dit product. 

Bij langdurig ongemak is het effect meestal zichtbaar na 1 tot 3 weken. Bij verbetering kan overgaan worden 
op een onderhoudsdosering. Dit is meestal de helft van de aangegeven dosering op de verpakking. Kijk bij het 
doseren van dit product goed naar de reactie van het dier. In het begin kan een hogere dosering nodig zijn, dit 
product kan veilig in een dubbele dosering gegeven worden. Verlaag de dosering geleidelijk tot een zo laag 
mogelijke dosering. 

Dit product kan blijvend worden gegeven. Het is raadzaam om na iedere 6 tot 8 weken een stopweek in te 
lassen. Zodoende kan na de stopweek de ‘prikkel’ opnieuw worden aangeboden. Hervat de behandeling direct 
indien daartoe aanleiding is. 

Bewaren    Vermijd direct zonlicht en bewaar dit product droog en bij een temperatuur tussen 5-20 C. Buiten 
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bereik van kinderen houden. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het etiket en het doosje. 

Synergie en combinaties met andere producten    Dit product kan zonder bezwaar worden ingezet in 
combinatie met natuurlijke gezondheidsproducten en reguliere geneesmiddelen. Het toevoegen van Detox 
comp of PUUR Drainage en/of Spleen comp ondersteunt de werking. Voor gezonde hoeven in combinatie 
gebruiken met Phytonics Podo comp of PUUR Podo. Het is belangrijk dat het voer weinig fructosamine (suikers) 
bevat. Voor gezonde staart en manen gebruiken in combinatie met PUUR Culico en PUUR Allergie. Voor 
uitwendig gebruik biedt PUUR SME-lotion ondersteuning en verlichting.  
 
Contra-indicaties    Tijdens dracht en lactatie altijd in overleg met de behandelend dierenarts toepassen. 

Bijwerkingen    Tot op heden zijn bijwerkingen van dit product niet bekend of gemeld.  

Bij een aantal verdunningen en extracten kan bij de start van de behandeling een kortdurende verergering 
plaatsvinden. Dit betekent dat het dier reageert op het product. Bij ernstige toename dosering halveren of 
tijdelijk stoppen en daarna weer rustig opbouwen. 

Toelichting    De producten van Phytonics worden uitsluitend verkocht via de dierenarts en gediplomeerd 
therapeut. 
 
Verpakkingsvorm    50 ml in glazen flesje met druppeldop in een doosje. 

Over de bestanddelen: 

Agnus castus (Monnikspeper) voor de hypofyse.  
Berberis vulgaris (Zuurbes) ondersteunt de reinigende functie van de uitscheidingsorganen. 
Brassica oleracea italica (Broccoli) bevat sulforafaan, voor een gezonde lever.  
Carduus marianus (Mariadistel) voor een gezonde lever, voor afvoer van afvalstoffen en voor een goede 
galproductie en -transport. 
Cinnamomum ceylanicum (Kaneel) bevat wateroplosbare polyfenol type-A polymeren welke de 
glucosestofwisseling positief ondersteunen. Kaneel bevat biologisch actieve substanties met een 
insulineachtige werking voor de glucose-opname. 
Corylus avellana (Hazelnootblad) stimuleert de leverfunctie.  
Cynara scolymus (Artisjok) voor een gezonde lever en geeft verlichting.  
Foeniculum vulgare (Venkel) bevordert de maagdarm-motiliteit en is ontspannend. 
Glycyrrhiza glabra (Zoethout) geeft verlichting door inhibitie van COX. Bevat coumarine voor het bloed. Heeft 
een gunstige invloed op de spijsvertering, voor een gezonde maag en ontspanning.  
Groene kool bevat veel vitamine K. Een belangrijke functie van vitamine K is het activeren van (vitamine K-
afhankelijke) enzymen (Gla-eiwitten), voor een gezonde glucosestofwisseling. Vitamine K zorgt voor een 
gezonde bloedglucoseregulatie.  
Hibiscus sabdariffa (Chinese roos) voor een gezonde vetstofwisseling, voor gezonde vaten en is een krachtige 
antioxidant. 
Petroselinum crispum (Peterselie) zorgt voor afdrijving van gas uit het maagdarmkanaal. Voor een gezonde 
bloeddruk.  
Rosmarinus officinalis (Rozemarijn) is een hepatorenaal drainagemiddel. Door de choleretische en 
ontspannende eigenschappen, wordt ook de galblaas beïnvloed. Rosmarinus officinalis werkt tevens immuun-
versterkend en is een goede antioxidant. 
Salvia officinalis (Salie) heeft een samentrekkende en verlichtende werking en wordt ingezet voor gezonde 
slijmvliezen.Voor een gezonde bloedsuikerspiegel. 
Spinacia oleracea (Spinazie) bevat plantaardige steroidverbindingen, de ecdysteroïden. Goed  voor de 
cholesterol- en de suikerspiegel en voor een gezond immuunsysteem.  
 
Het toevoegen van Detox comp en/of Spleen comp ondersteunt de werking. Voor gezonde hoeven gebruiken 
in combinatie met Podo comp. Het is belangrijk dat het voer weinig fructosamine (suikers) bevat. 
Fenegriekzaden bevatten een uniek aminozuur 4hydroxyisoleucine (4-OH-Ile) dat de  insulinesecretie (na 
glucosetoediening) door de bètacellen van de pancreas verhoogt. Ook bevatten de zaden veel vezels waardoor 
de bloedsuikerspiegel daalt.  
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Urtica urens (kleine Brandnetel) werkt verlichtend,en wordt ingezet voor gezonde maag en darmen en voor 
een gezonde glucosestofwisseling.  
Vitis vinifera (Rode Druifstok) werkt verlichtend en is goed voor de weerstand. Het reguleert de aanmaak van 
leukocyten en lymfocyten. 
Zingiber (Gember) voor de maag, met name het maagslijmvlies en verbetert de absorptie van vitaminen en 
mineralen, voor de galsecretie en voor de levercellen. Gember voor de bloedspiegel van glucose, cholesterol en 
triacylglycerol.  
 
Pre- en probiotica De term prebiotica werd pas in 1995 voor het eerst wetenschappelijk omschreven. Een 
prebioticum wordt gedefinieerd als een ‘niet-verteerbaar voedselingrediënt dat de gastheer beïnvloedt door 
selectief de groei en/of activiteit te stimuleren van één of een aantal bacteriesoorten in het colon, waardoor de 
gezondheid van de gastheer verbetert’. Prebiotica zijn dus het deel van de voedingsvezels dat bepaalde 
gezondheidsbevorderende fracties van de eigen, endogene flora stimuleren. Daarbij gaat het vooral om 
bifidobacteriën (het ‘bifidogeen’ effect), maar ook enkele gunstige lactobacillusstammen kunnen door 
prebiotica worden gestimuleerd. Probiotische flora voor een gezond immuunsysteem.  
 
Bioflavonoïden (90% Hesperidine) zijn in water oplosbare, plantaardige pigmenten en hebben een anti-
oxidatieve werking, verbeteren de insulinesecretie en remmen de ophoping van sorbitol in de cel. Ze 
versterken de werking van vitamine C, hierdoor wordt het immuunsysteem gestimuleerd. Daarnaast is er een 
positief effect op capillairen, bindweefsel en bloedvatwanden.  
 
Choline is van belang voor de gezondheid van de lever en nieren. De lever heeft choline nodig voor de vertering 
van vetten. Choline kan de bloed-hersenbarrière passeren en is een belangrijk onderdeel van de 
neurotransmitter acetylcholine welke van belang is voor de chemische prikkeloverdracht in zenuwweefsel.  
L-Lysine is een aminozuur wat van belang is voor de productie van elementaire lichaamseiwitten, zoals 
enzymen, hormonen en antilichamen. Het is nodig voor de groei en herstel van weefsel vanwege de 
collageenvormende eigenschappen. Het bevordert de absorptie van calcium uit het maagdarmkanaal en 
stimuleert de secretie van maagsappen.  
Calciumcitraat een calciumtekort draagt mogelijk bij aan het ontstaan van diabetes. 
Chroompicolinaat chroom is van belang voor de opbouw van chromoduline, een complex van aan maximaal 
vier chroomionen, glycine, glutaminezuur, cysteïne en asparaginezuur. Dit complex bindt aan (door insuline) 
geactiveerde insulinereceptoren en zet daar second messengersystemen (tyrosine-kinase) in gang. Het kan 
daarmee de werking van insuline versterken. Chromoduline kan vier chroomionen binden en naarmate meer 
chroom aanwezig is, vindt een sterkere activatie van de insulinereceptor plaats. Onvoldoende activatie van de 
insulinereceptor door chroomdeficiëntie is mogelijk een oorzaak van insulineresistentie. Ook remt 
chromoduline fosfatases, die de werking van de insulinereceptor verminderen. Er zijn aanwijzingen dat chroom 
ook het aantal insulinereceptoren en de gevoeligheid van bètacellen in de pancreas vermeerdert. -Foliumzuur: 
is betrokken bij de gluconeogenese als cofactor van diverse leverenzymen. 
Fosfor bevindt zich in elke lichaamscel, het is een belangrijk bestanddeel van biochemische verbindingen en 
speelt een essentiële rol in een aantal stofwisselingsprocessen. 
IJzer Is een belangrijke bouwsteen van rode bloedcellen en dan met name het zuurstoftransporterende deel. Is 
essentieel voor bepaalde enzymsystemen.  
Inositol regelt de omzetting van vetten en cholesterol in het lichaam. Het verbetert de stressbeheersing. 
Jodium is nodig voor de vorming van schildklierhormonen die belangrijk zijn voor de stofwisseling. 
Kalium door hoge insulinespiegels in het bloed is er een groot verlies van kalium via de urine. Kaliumsuppletie 
verlaagt de insulineresistentie en verbetert de uitscheiding van insuline. 
Koper een gebrek aan koper remt de glucosetolerantie en verhoogt de weefselconcentraties van sorbitol bij 
een hoge koolhydraatconsumptie.  
Magnesiumcitraat op verschillende plaatsen in de glucosestofwisseling speelt magnesium een rol. 
Magnesiumgebrek wordt in verband gebracht met atrofie van de bètacellen in de pancreas. 
Mangaan als antioxidant speelt een belangrijke rol in de koolhydraatstofwisseling. Het is een cofactor van 
verteringsenzymen. Mangaan als cofactor, is nodig voor de activatie van het enzym pyruvaatcarboxylase. Dit 
enzym speelt een cruciale rol in de glucosestofwisseling. Mangaandeficiëntie gaat, onder andere, gepaard met 
een verminderde glucosetolerantie, evenals met aan diabetes verwante afwijkingen in de koolhydraat- en 
vetstofwisseling.  
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Selenium speelt een belangrijke rol in de schildklierstofwisseling. Het enzym dat het schildklierhormoon T4 
omzet in het actieve T3 is seleniumafhankelijk. Ook maakt het deel uit van de vier enzymen van het 
glutathionperoxidase enzymsysteem, dit is een belangrijke component van de enzymatische afweer tegen 
oxidatieve stress. Ook werkt het verlichtend en is het van belang voor het immuunsysteem en dan met name 
voor het functioneren van de macrofagen. Tevens is selenium belangrijk bij de detoxificatie, een voldoende 
hoge spiegel is in staat zware metalen als cadmium, zilver, kwik en lood te binden en de toxiciteit ervan te 
verminderen. Ook is selenium essentieel voor het cytochroom P450 enzymsysteem, dat verantwoordelijk is 
voor de ontgifting door de lever. 
Silicium (uit bamboe extract) is van belang voor de conditie van bindweefsel en de vaatwand.  
Zinkcitraat Zink speelt een belangrijke rol bij de insulinestofwisseling. Het stabiliseert de bloedsuikerwaarden. 
Vitamine A heeft een belangrijke functie in de celdeling van epitheelcellen. 
Vitamine B1 (Thiamine HCl) is van belang voor de glucosestofwisseling. 
Vitamine B2 (Riboflavine) heeft een belangrijke functie in de energiestofwisseling. 
Vitamine B3 (Nicotinamide) voor een goede functie van betacellen. 
Vitamine B5 (Calciumpantothenaat), Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) enVitamine B12 (Cyanocobalamine) voor een 
gezonde koolhydraatstofwisseling. 
Vitamine C gaat glycosylatie tegen en is in staat sorbitolophoping in de erythrocyten tegen te gaan. Insuline is 
van belang voor de opname van Vitamine C in de cel. 
Vitamine D is nodig voor een normale insulinesecretie en glucosetolerantie. 
Vitamine E voor de glucosetolerantie. Hoge doses vitamine E verbeteren de werking van insuline en verlagen 
zo de glucose- en insulineconcentraties. Het heeft een antioxidatieve werking, beschermt onverzadigde 
vetzuren tegen vrije radicalen. Vitamine E heeft een positieve werking op de bloedvaten, gaat vorming van 
bloedstolsels tegen, verbetert de bloedcirculatie en versterkt de capillairwanden. 
Biotine reguleert de expressie van genen die nodig zijn voor de synthese van enzymen in de 
glucosestofwisseling. Biotine reguleert daarnaast de expressie van genen voor insuline en insulinereceptoren, 
hierdoor leidt biotine-suppletie tot een verbeterde insulinegevoeligheid en glucosetolerantie. 
PABA (para-aminobenzoëzuur) is van belang voor de gezondheid van het darmstelsel en de huid. Het is ook 
betrokken bij de werking van afweercellen en rode bloedcellen. PABA is onderdeel van het co-enzym 
tetrahydrofoliumzuur en speelt een belangrijke rol in het verlagen van een hoog homocysteinegehalte. Verder 
is het een krachtige bestrijder van het singlet-zuurstof radicaal. 
Montmorilloniet katalyseert en versterkt de fytotherapeutische ingredienten.  
Himalayazout bevat mineralen- en sporenelementen en bioenergetische frequenties in het Terahertz gebied 
welke  speciaal zijn gekozen bij de genoemde indicaties van dit product. 
 


