
HOE WERKT MAGNEETTHERAPIE?

Het magnetische veld dat de magneten in de producten van Equine en Canine Magnetix 

creëren, zorgt voor ontspanning in de haarvaten rond spieren en weefsel. Het positieve 

resultaat hiervan voor het dier is dat de toevoer van zuurstof en de bloedcirculatie verbeteren, 

wat er weer voor zorgt dat genezing ondersteund wordt en het herstelproces sneller gaat.

Er zijn veel verschillende soorten therapeutische magneten. De sterkte van de magneet 

hangt onder andere af van de grootte, de dikte en het type. Zolang de magneet voldoende 

krachtig is, zal een magnetisch veld worden gecreëerd dat sterk genoeg is om door te dringen 

in het lichaam. Magneten genezen niet. Het is het magnetische veld dat zorgt voor de 

omstandigheden waarbij het herstel-/genezingsproces versneld of verbeterd kan plaatsvinden.

WELK TYPE MAGNEET IS HET MEEST EFFECTIEF?

WANNEER WORDT MAGNEETTHERAPIE GEBRUIKT?

Voor en na het werk

De producten van Equine en Canine Magnetix kunnen dagelijks worden ingezet voor een 

effectieve warming-up en cooling-down in voorbereiding op en afronding van training of 

wandeling. Magneettherapie werkt ontspannend, dus ook op transport of als extra wellness kan 

uw dier het fijn vinden om een van de magneetproducten te dragen. Uit onze eigen ervaring 

en de ervaringen die klanten met ons hebben gedeeld, weten we dat ook het oudere paard en 

de oudere hond ondersteund worden bij hun ouderdomskwaaltjes. De senioren op vier benen 

of poten zijn vaak minder stijf en hebben meer energie. De producten van Equine en Canine 

Magnetix mogen, na de opbouwperiode, ook tijdens de nacht gebruikt worden. 

Bij blessures of aandoeningen

Zoals aangegeven, kan magneettherapie een positieve bijdrage leveren tijdens het 

herstelproces van bijvoorbeeld peesblessures, bevangenheid, stijfheid of spierpijn en 

bij aandoeningen zoals artrose. Wij raden u sterk aan om - voordat u magneettherapie 

inzet bij een blessure of aandoening - advies te vragen aan uw dierenarts/therapeut.

Ook voor uzelf!

Natuurlijk hebben we onszelf als paarden- en/of hondeneigenaar niet vergeten. Omdat we 

allemaal weten dat ook wij last kunnen hebben van spieren in nek, rug, armen of benen tijdens 

of door de stalklusjes, sportbeoefening of wandelingen, is er ook een product dat humaan 

gebruikt kan worden: de EazeAway Magnetix Clip.

”
“ Wij willen bijdragen aan

een gezond en gelukkig leven 
voor uw en onze paarden, 

pony’s en honden.

MAGNEETTHERAPIE BEHANDELTABEL VOOR PAARDENMAGNEETTHERAPIE BEHANDELTABEL VOOR PAARDEN

MAGNEETTHERAPIE BEHANDELTABEL VOOR HONDEN

 Rug Stable 
Boots

Bell 
Boots

Hock 
Boots

Ankle 
Boots

Leg 
Wraps

Artritis

Peesblessures

Slijmbeursontsteking sprong     

(Over)gevoeligheid rug  

Irritatie weke delen

Hoefzweer

Botbreuken

Artrose

Kissing spines

Hoefbevangenheid

Bindweefselletsel

Ontsteking lymfevaten

Hoefkatrol

Gallen/schiefels

Slechte hoefgroei

Warming-up/Cooling-down

Voor een fysiobehandeling

Ontsteking Sesambeentje

Schouderletsel

Spat

Knieproblemen (achter)

Stalbenen

Piephak

Tijdens vervoer/ontspanning

Deken Halsband

Artritis/Artrose

Warming-up/Cooling-down

(Ouderdoms)stijfheid

(Over)gevoeligheid rug


