Hallo Paardenvrienden
Een paar maanden geleden kreeg mijn paard het benauwd, ze had last van grote neusgaten en
trok heel erg met de buik.
De urine was heel weinig en helemaal geel, ik ben met haar naar de dierenarts gegaan.
De dierenarts heeft haar onderzocht en kwam tot de conclusie dat de longen niet schoon
waren en dacht aan dempigheid (chronisch)
Ze had gelukkig geen koorts maar kreeg wel een antibioticakuur van 3 dagen.
Na 3 dagen moest het over zijn, maar na 3 dagen was het nog hetzelfde dus ben ik weer met
haar naar de dierenarts gegaan.
Toen kreeg ze een kuur van 30 dagen 3 x per dag een capsule prednison met een ventipulmin
siroop.
Het was beter om niet op haar te rijden.
Na 21 dagen moest ik terug komen voor controle al haar gegevens stonden in de computer en
moest ze beter verklaard zijn, maar het ging niet echt beter.
Maar ik moest eerst de kuur afmaken en hoefde dan niet weer te komen want na de kuur zou
ze helemaal beter zijn.
Na de kuur van 30 dagen was ze niet opgeknapt en al helemaal niet beter.
Ik besloot om Anneke de Winne te bellen.
Zij werkt met natuurlijke producten zoals druppeltjes en poeders.
Ik moest een plukje manen bij haar langs brengen om te laten onderzoeken.
Daar kwam uit dat ze last had van een schimmel en een virus dat op de longen werkte vandaar
de dempigheid.
Ze kreeg druppeltjes voor de longen, darmen en nieren.
7 dagen lang 4x daags 10 druppels per dag en 7 dagen 3x 10 druppels per dag.
Ik deed dit door haar voer, maar na een paar dagen had ze het door en wilde het voer niet echt
goed meer eten.
Toen heb ik het op een stukje brood gedaan en dat ging een stuk beter.
Wel mocht je gewoon met haar gaan rijden dat was zelfs beter voor haar longen, doordat er 30
dagen niet op het paard was gereden was ze enorm veel in conditie achteruit gegaan.
Binnen 7 dagen was ze al een heel stuk opgeknapt en wakkerder geworden.
Aan het eind van de kuur waren we weer op concours waar we toch een paar maanden niet
meer waren geweest.
Mijn ervaring met de druppeltjes zijn erg goed, het paard is enorm opgeknapt en dat vind ik
het belangrijkst.
Groeten een paardenvriend

