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Fodertillskott



GastroCell 
Vid lös eller hård avföring  Hjälper tarmens balans 

Gynnar tillväxt av goda bakterier Unik jästkultur 

Optimalt näringsupptag  För en sund tarmflora 

GastroCell är ett tillskottsfoder som hjälper tarmens balans och 
bakterieflora. När du kompletterar hästens föda med GastroCell 
gynnar du tillväxten av goda bakterier i mage och tarmar. 
Tillskottet innehåller en unik jästkultur som ger näring åt 
mikroorganismerna i blind- och tjocktarmen. Det förbättrar 
hästens naturliga flora med stärkande näringsämnen, vilket 
hjälper den att bättre tillgodogöra sig näring från fodret 
GastroCell har ingen tävlingskarens.

Linfröolja  
Vegetabiliskt tillskott som ger energi och viktiga Omega fettsyror. 
Omega fettsyrorna hjälper till med många olika funktioner i 
kroppen, bland annat hjärta och kärl. Det kan även lindra vid 
hudproblem och vid ledbesvär. 
EMIN Linfröolja är en ren, obehandlad, naturlig olja vilket medför 
att färg, lukt och smak kan variera mellan olika 
produktionsbatcher/leveranser beroende på exempelvis olika 
årstider. 
Oljan är GMO-fri och innehåller inga tillsatser eller 
konserveringsmedel. 
EMIN Linfröolja har ingen tävlingskarens.



MSM 
MSM (Metylsulfonylmetan) är ett naturligt svavelbaserat 
essentiellt ämne som bara finns i färsk gröda. För hästar är gräs 
den viktigaste källan. 
MSM är en viktig del av cellbildningen i hela kroppen och ingår 
bland annat i uppbyggnaden av brosk, senor, bindväv, muskler, 
skelett och päls. Det är även en viktig byggsten i kroppens 
produktion av aminosyror, protein, enzymer och hormoner. 
Organiskt svavel är något som finns i varje cell i kroppen, och är 
därför en av de viktigaste komponenterna för ett väl fungerande 
system. 
Vid MSM-brist kan hästen få lägre mjölksyratröskel och kan 
prestera sämre. Musklernas återhämtning tar längre tid, vilket 
visar sig i längre uppvärmning och en stelare, mer ovillig häst. 

Dagens djurhållning med kortare betesgång och utevistelse, mer 
grushagar och ridning eller körning året runt, har visat sig kunna 
ge MSM-brist i foderstaten. MSM har ingen tävlingskarens.

Chondriglucos 
Kvalitetstillskott av de kroppsegna ämnena Glukosamin och 
Chondroitin 
Glukosamin, är ett ämne som stärker muskler och leder hos 
hästar i träning och motverkar stelhet. Med stigande ålder 
minskar kroppens egen förmåga att tillverka glukosamin. Tillskott 
av glukosamin kan motverka att äldre hästar lider av stela leder. 
Chondriotin, hjälper till att förhindra nedbrytning av ledbrosket vid 
skada eller ökad belastning. Chondriglucos har 96 timmars 
startkarens vid tävling i Sverige.



SynoviCort 
Är ett tillskottsfoder som kompletterar kroppens egen produktion 
av den Hyaluron som finns i ledvätskan. Studier visar att oralt 
givet tillskott av Hyaluronsyra (HA) tas upp i blodet och når 
lederna. 
Hyaluronsyrans funktion i leden är bland annat stötdämpning och 
smörjning. Ledvätskan är också viktig för tillförseln av näring i 
leden. Vid belastning förbrukas normalt ledvätska och den förlorar 
viskositet och sin smörjande funktion. Under vila bildar kroppen 
ny Hyaluron för att återge ledvätskan rätt egenskaper.  
Om kroppen inte hinner återskapa tillräcklig mängd Hyaluron 
minskar den smörjande och stötdämpande funktionen gradvis och 
slitaget på leden ökar. 

Med SynoviCort tillförs kroppsegen Hyaluron dagligen och bidrar 
till att hålla ledvätskans kvalitet jämn. 
SynoviCort har ingen tävlingskarens.

Glucosamin 
En av kroppens viktigaste byggstenar för leder och ledvätska. 
Kroppens egen produktion av detta ämne avtar med ålder och bör 
ges dagligen till äldre individer för att säkra halten av detta 
kroppsegna ämne. EMIN Glucosamin tillverkas av skalet från 
skaldjur och håller en mycket hög halt glukosamin i form av 
glukosaminsulfat, vilket har mycket högt upptag i tarmen. 
Alla produkter innehållande glukosamin har 96 timmars karenstid 
före tävling i Sverige.



Sedatan 
Sedatan hjälper hästen bibehålla lugn och fokus i situationer 
som exempelvis konvalescensperioder, miljöombyte, transport, 
tävling etc. 
Sedatan innehåller den essentiella aminosyran L-tryptofan i 
kombination med Thiamin och Magnesium. 
L-tryptofan är en s.k. livsnödvändig aminosyra som hästen inte 
kan tillverka själv, utan måste tillföras via till exempel fodret. 
Tryptofan behövs bland annat för att kroppen skall kunna bilda 
serotonin, en signalsubstans i det centrala nervsystemet. 
Tryptofan är väsentligt för kontroll av vakenhet, hunger, 
sinnesstämning och smärta.  
Sedatan® är ej belagd med någon karenstid före tävling.

Psylliumfrö 
Hästar gåendes i barmarkshagar kan få i sig stora mängder 
sand, jord och grus vilket kan samlas i tarmen och göra att 
hästen utvecklar sandkolik. 
Rastlöshet och tristess kan göra att hästar plockar i sig vad de 
kommer åt, vilket gör att de även kan få i sig exempelvis trä och 
bark. 
För att hjälpa hästen att transportera bort detta oönskade 
material ur tarmen kan loppfrö användas. 
Loppfröets skal bildar ett klibbigt slem vid kontakt med vätska 
och tar då effektivt med sig sand och grus ut ur tarmen. Psyllium 
(loppfrö) har under lång tid använts framgångsrikt på detta sätt 
till hästar. Psyllium har också en allmänt välgörande inverkan på 
tarmens funktion genom att hålla igång tarmrörelserna på ett bra 
sätt. Psylliumfrö har ingen tävlingskarens.



AeroClear 
Flytande halstablett för häst. 
En utmärkt blandning av essentiella oljor och örter som ger goda 
förutsättningar för fri och obehindrad andning. 
Används exempelvis vid höga halter av pollen, i dammiga miljöer 
eller vid behov då hästen har irriterade andningsvägar. 
AeroClear verkar positivt på hästens immunförsvar och har en 
slemlösande effekt. Används vid rodnad, irritation eller 
slemhosta. 
AeroClear bildar en fin film i hals och svalg och har en långvarig 
effekt. 
AeroClear har 96 timmars karenstid vid tävling i Sverige.

Glucosamin Pure Vegan 
Glucosamin Pure Vegan är ett helt rent tillskott av 
glukosaminsulfat. 
Glukosaminet är utvunnet ur majs och produkten innehåller inga 
tillsatser, bara rent glukosaminsulfat. 
Innehållet är certifierat och håller högsta kvalitet och renhet. 
 
Glukosamin är en av kroppens viktigaste byggstenar för leder och 
ledvätska. Kroppens egen produktion av detta ämne avtar med 
med stigande ålder och bör ges dagligen till äldre individer för att 
säkra halten av detta kroppsegna ämne. 
Glucosamin Pure Vegan har 96 timmars startkarens vid tävling i 
Sverige.



Reumaguard 
Naturligt mineral- och vitamintillskott. 
Nyponpulver av högsta kvalitet från Chile. 
Naturligt näringsinnehåll i mg/100 g. 
Samtliga näringsämnen i produkten är naturligt förekommande 
och kan därför skilja något mellan olika leveranser. 
Innehåll mineraler:  
Kalcium 630, Magnesium 170, Fosfor 162, Kalium 96, Koppar 
10,9, Mangan 3,9, Fluor 1,9, Järn 1,9, Natrium 1,8, Svavel 1,0, 
Zink 1,1, Kisel 0,85, Bor 0,15 Selen, 0,022 Jod, 0,0093, 
Aluminium 0,0087, Nickel 0,0079, Molybden 0,0021, Kobolt 
0,00051, Litium 0,00041, Krom 0,00020  
Innehåll vitaminer: Vitamin C 565, Vitamin E 4,7, Vitamin B2 
0,99, Vitamin B3 0,96, Vitamin B1 0,21, Vitamin B6 0,20, 
Vitamin K 0,060, Vitamin A 0,0011, Vitamin B12 0,0005 
Reumaguard har ingen tävlingskarens.

US-Electrolyte 
För dagligt tillskott av viktiga salter och andra mineraler. 
Hästen förbrukar dagligen mängder med salter och mineraler. 
I synnerhet Natrium, Kalium, Magnesium och Kalcium. 
Vid träning och tävling ökar förbrukningen markant bland annat 
genom svettning/avdunstning. Även värme påverkar hästens 
förbrukning av vätska och därmed även elektrolyter. 
Elektrolytbrist kan leda till uttorkning med bl.a låg 
prestationsförmåga, dålig syretransport och muskelkramp som 
följd. 
Tillskott av elektrolyter påskyndar återhämtningen och ger en 
bättre prestation. US-Electrolyte har ingen tävlingskarens.



Äppelvinäger 
Naturlig fermenterad äppelvinäger med en syrahalt på 5-6%. 
Att äppelcidervinäger tillskrivs många hälsobringande 
egenskaper för människor känner de flesta till. Däremot är det 
inte lika känt att äppelvinäger har en lång historia som ett 
näringsrikt tillskottsfoder för hästar. 
Äppelvinäger förser hästen rikliga mängder naturliga mineraler 
och spårämnen från det solmogna äpplet och traditionellt anser 
man att hästen tillgodogör sig fodret bättre. Välmåendet 
avspeglar sig bland annat i en glänsande hårrem och jämn 
kvalitet på avföringen. 
Det är vanligt att man tillsätter äppelvinäger i vattnet till 
tävlingshästar då man får vattnet att alltid smaka likadant, 
oavsett om man är hemma eller på resa. 
Äppelvinäger är ej belagt med karenstid.

Enertol 
Är ett högprestationstillskott som ger den extra infusion som hårt 
tränande och tävlande individer behöver. Enertol ger en oerhört 
snabb och effektiv energi, direkt ut till musklerna. Enertol hjälper 
också till med att transportera syre och näringsämnen till 
musklerna samtidigt som det hjälper till med att transportera bort 
oxidanter och slaggprodukter från systemet. 
 
Innehåller: Cyanocobalamin, DMG, E-vitamin samt Glycitol 
Enertol har ingen startkarens.


