Horse Wellness

LISÄRAVINNEOHJELMAT
100 PÄIVÄN TEHOKUURIT
MAHAHAAVAN JA STRESSINHOITO

2

NIVELHOITO

4

KAVIONHOITO

5

ANEMIAN HOITO

6

KILPAHEVOSEN LIHASHOITO

7

HEVOSTEN HYVINVOINTIA TUKEMASSA

2

MAHAHAAVAN- JA STRESSINHOITO

MAHAHAAVAN JA STRESSINHOITO
EQPro Gastro Plus
EQPro Multivita Natur-E
EQPro Magnesium
+Racing Selected

100 päivän tehokuuri

180 €

EQPro Gastro Plus
EQPro Gastro Plus on monipuolinen kokonaisuus mahan ja ruuansulatuskanavan
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Se tasapainottaa umpi-paksusuolen mikrobistoa ja lisäksi
puskuroi mahahappoja.
Mahahaava on yleinen hevosten ongelma. Mahahaavaa löytyy keskimäärin
37 % harrastehevosilta, 60 % koulu- ja esteratsuilta ja jopa 90 % laukkahevosista.
Mahahaavalle altistavia tekijöitä on useita, mutta monet niistä ovat linkittyneitä
ruokintaan.
Hevosen mahalaukku erittää happoja jatkuvasti, mutta mahahappoja puskuroivaa
sylkeä muodostuu pääsääntöisesti pureskelun seurauksena. Harvat ruokintakerrat, pieni
karkearehuannos ja voimakas valmennus mm. lisäävät mahahaavan riskiä. EQPro Gastro
Plus sisältää hevosen mahahappoja tutkitusti puskuroivaa Lithothamium calcareum
–merilevää, minkä teho mahan haavaumiin on todettu myös tähystystutkimuksissa.
Tutkimuksessa mahalaukun haavaumat pisteytettiin asteikolla 0-4. Tähystystutkimuksen
jälkeen hevoset saivat 30 päivän ajan Lithothamiumia päivittäin rehussaan. Mahalaukun
haavaumien keskimääräinen vakavuus väheni keskimääräiseltä tasolta 2,2 tasolle 0,75.
Tutkimuksessa oli mukana 10 hevosta, joista kahdeksan haavaumat olivat parantuneet
kokonaan. (Journal of Applied Animal Nutrition, Vol. 4; e8; page 1 of 3. The influence of feeding a high calcium,
algae supplement on gastric ulceration in adult horses.)

Ruoansulatuskanavan häiriöt aiheuttavat ongelmia myös umpi-paksusuolen mikrobistolle.
Tasapainoinen ja runsas mikrobisto on edellytys rehun hyväksikäytölle ja hevosen
hyvinvoinnille ja toimiva mikrobisto tuottaa myös vitamiineja hevosen tarpeisiin. EQPro
Gastro Plus sisältää ruuansulatusta edistävää elävää hiivaa ja patentoitua Progut®-hiivaa.
Nämä ylläpitävät umpi-paksusuolen mikrobitasapainoa ja erityisesti kuitua hajottavien
mikrobien kasvua. Hiiva tasapainottaa myös umpi-paksusuolen pH-arvoa.
Nämä raaka-aineet yhdistettynä lakritsinjuureen, jota on perinteisesti käytetty suoliston
ärsytystilojen hoitoon ja pektiiniin, joka suojaa mahalaukun limakalvoja, tekevät tuotteesta
monipuolisen ja tehokkaasti hevosen yleisimpiin ruuansulatuskanavan ongelmiin sopivan
valmisteen.
Esimerkiksi ratsuttaja ja kouluratsastaja Siiri Kyrö käyttää Gastro Plus-täydennysrehua
mahallaan stressiin reagoivilla hevosillaan. Hän on todennut tuotteen käytön hyväksi
ennen kuljetusta, valmennusta tai kilpailuja, jolloin herkät hevoset ovat olleet paljon
rennompia ja vastaanottavaisempia suoritusten aikana.
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EQPro Multivita Natur-E
EQPro Multivita Natur-E on tasapainoinen ja korkealaatuinen monivitamiiniliuos.
Se sisältää runsaasti E-vitamiinia, joka on 100 % luonnollisessa muodossa RRRalfatokoferyyliasetaattina. RRR-alfatokoferyyliasetaatti on luonnollisen E-vitamiinin hyvin
säilyvä muoto. Päiväannoksesta hevonen saa luonnollista E-vitamiinia 600 – 1200mg.
Lisäksi tuote täydentää hevosen A-, D- ja K-vitamiinien saantia ja sisältää runsaasti
B-ryhmän vitamiineja, jotka tukevat myös suoliston hyvinvointia.

EQPro Natural Magnesium
EQPro Natural Magnesiumin sisältämä magnesium on peräisin merivedestä. Merivedestä
eristetty magnesium prosessoidaan ja sen kemiallinen muoto on magnesiumoksidi,
mutta alkuperänsä vuoksi sen hyväksikäyttö on huomattavasti parempi kuin perinteisellä
magnesiumoksidilla (Lähde: Alimetrics). Tehokasta ja luonnollista! EQPro Natural
Magnesium maistuu hevosille hyvin, sillä mukana on omenapulppaa eli omenamehun
puristuksen yhteydessä syntyvää kiinteää omenamassaa, joka on kuivattu ja jauhettu.
Natural Magnesium sopii erinomaisesti tilapäiseen käyttöön hermostuneille hevosille
stressaaviin tilanteisiin tai lisämagnesiumin lähteeksi tarpeen mukaan.
Magnesiumpitoisuus 150g/kg.

Perusrehuna voidaan lisäksi käyttää
Racing Selected -täysrehua
Racing Selected on kokojyväviljaton täysrehu. Se on valmistettu valikoiduista raaka-aineista
ja siinä on erittäin matala tärkkelyspitoisuus. Se on suunniteltu hevosille, joiden ruokinnassa
hiilihydraattien määrä halutaan pitää matalana; siksi se ei sisällä lainkaan kokojyväviljaa.
Sopii erityisesti lihasongelmaisille ja mahahaavasta kärsiville, kaviokuumeherkille sekä
metabolista syndroomaa sairastaville hevosille. Rehuvaihtoehto ruokintaan, jossa
helppoliukoisten hiilihydraattien määrä halutaan pitää matalana. Helppoliukoiset
hiilihydraatit aiheuttavat ongelmia useille hevosryhmille, kuten mahahaavasta,
metabolisesta syndroomasta tai lihasjäykkyydestä kärsiville hevosille ja kaviokuumeherkille
hevosille.
Racing Selected sopii paitsi erityisruokavalioon, myös ylläpitämään mahan terveyttä ja
vähentämään tärkkelyskuormaa kaikkien hevosten ruokinnassa. Racing Selected on kuului
mm. suomen- ja maailmanennätystamma Ranch Kellyn rehustukseen sen kilpauran aikana.
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NIVELHOITO

NIVELHOITO
Supreme Horse Care Formula MSM
Racing BE Vimin
Supreme Horse Care C-ruusunmarja

100 päivän tehokuuri

160 €

Supreme Horse Care Formula MSM
Supreme Horse Care Formula MSM on suunniteltu ylläpitämään nivelten normaalia
toimintaa. Soijaproteiinista hevonen saa tärkeitä aminohappoja lysiiniä (20 g/kg) ja
metioniinia (5 g/kg). 30 g tuotetta sisältää: MSM:ää 10,5 g, glukosamiinia 2600 mg,
kondroitiinisulfaattia 800 mg, mangaania 42 mg. MSM eli metyylisulfonyylimetaani sisältää
rikkiä helposti hyväksikäytettävässä muodossa.
Elimistö tarvitsee rikkiä kollageenin, glukosaminiin ja kondroitiinin muodostamiseen. Nämä
kaikki ovat rustokudoksen rakenneosia ja rikkipitoisia aineita on myös nivelnesteessä.
Tuotteen sisältämä glukosamiini on glukosamiinisulfaatti (KCl):a, joka on yksi parhaiten
imeytyvistä ja hyväksikäytettävistä glukosamiinin muodoista. Tieteellisissä tutkimuksissa
glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin käytön on havaittu vähentävän kilpailukäytössä olevien
hevosten nivelongelmia. (Martha R. Rodgers, Intern J Appl Res Vet Med Vol. 4, No. 2, 2006).

Racing BE-Vimin
Racing BE-Vimin on monipuolinen ja tehokas B- ryhmän vitamiineja ja E-vitamiinia sisältävä
vitamiiniliuos. Liuosta käytetään tukemaan lihasten ja hermoston toimintaa. Vitamiiniliuos
tukee lihasten energia-aineenvaihduntaa. Voimakas fyysinen rasitus sekä stressitilanteet
lisäävät B-ryhmän vitamiinien tarvetta. E-vitamiinilla on keskeinen tehtävä lihasten
happiaineenvaihdunnassa. Tuote auttaa hevosta ja sen lihaksistoa palautumaan rasituksesta.
Tuote sopii myös kantaville ja imettäville tammoille, sekä kasvaville varsoille. Käyttöä
suositellaan myös kaikille hevosille karvanvaihdon aikaan.

Supreme Horse Care C-Ruusunmarja
Supreme Horse Care C-Ruusunmarja sisältää runsaasti luonnollisia vitamiiniyhdisteitä,
B-, C- ja P-vitamiinia sekä öljyä, jossa on tärkeitä öljyliukoisia A-, D- E- ja K-vitamiineja.
Ruusunmarja sisältää runsaasti aminohappoja, ja sen sisältämä magnesium auttaa mm.
lihaskramppeihin. Ruusunmarjassa on myös kuitua, mineraaleja, hivenaineita, betakaroteenia,
antioksidantteja ja rikkiä, jotka edistävät kehon hyvinvointia. Ruusunmarja sisältää pektiiniä,
joka liukenevana kuituna edesauttaa suoliston toimintaa. Ruusunmarjan sorbitoli estää
vatsan liikahappoisuutta ja lisää syljeneritystä. C-vitamiinin lähteenä on käytetty luonnollista
ruusunmarjajauhetta (Rosa Canina).
Tuote sopii loistavasti hevosen luonnolliseksi ja hyvin imeytyväksi C-vitamiinilisäksi.
Ruusunmarja auttaa tehokkaasti vähentämään nivelkipuja sekä lisäämään ja ylläpitämään
nivelten liikkuvuutta. Sopii hyvin käytettäväksi nivelvaivoihin yhdessä MSM:n kanssa.
Erityisesti kovassa rasituksessa oleville ja vanhoille hevosille ruusunmarja on tehokas
lisäravinne.
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KAVIONHOITO

KAVIONHOITO
EQPro Hoof Balance
+ hyvät perusrehut

100 päivän tehokuuri

80 €

EQPro Hoof Balance 3200g
EQPro Hoof Balance on monipuolinen pelletöity täydennysrehu, joka on kehitetty
tukemaan kavioiden ja ihon hyvinvointia. Se sisältää runsaasti biotiinia (hevosen
päiväannoksessa 20 mg) ja lisäksi orgaanisessa muodossa olevaa sinkkiä ja kuparia.
Tuotteen monipuolinen ja laadukas aminohappokoostumus ja sekä pellavasta että
chiasta peräisin olevat omega-rasvahapot varmistavat näiden tärkeiden ravintoaineiden
riittävyyden.
Tuotteen valkuaisen lähteinä toimivat lisättyjen aminohappojen ohella huippulaadukkaan
aminohappokoostumuksen sisältämä perunaproteiini ja sinimailanen eli alfalfa. Kaviot
uusiutuvat hitaasti eli ongelmatapauksissa tuotetta suositellaan käytettäväksi vähintään
4–6 kuukautta. Yksi pakkaus riittää hevoselle noin 2 kuukauden ajaksi ja ponille noin
4 kuukautta. Matalan sokeri- ja tärkkelyspitoisuuden ansiosta tuotetta voi käyttää
turvallisesti myös kaviokuumeen sairastaneille hevosille ja poneille.
Tuote on havaittu erittäin toimivaksi mm. Ilkka Pyysalon (Saaga S) ja Siiri Kyrön
toimesta, hevosten kavioiden kasvu on nopeutunut ja suurin vaikutus on ollut uuden
kavioaineksen laadussa. Kavioaines on muuttunut tuotteen käytön johdosta paljon
sitkeämmäksi, tämä on erityisen hyvä kilpailevilla ravihevosilla, joita kengitetään usein
tai kilpailuja juostaan kokonaan ilman kenkiä. Tästä erittäin hyvä kokemus on myös
Olavi Nisosella ja Pauhis-hevosella, jolla oli todella ongelmalliset kaviot, jotka olivat
ennen häirinneet kilpailukautta. Hoof Balancen avulla viimeisin kilpailukausi sujui ilman
kavio- ja kengitysongelmia.
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ANEMIAN HOITO

ANEMIAN HOITO
Racing Red Iron
Supreme Horse Care Sinkki-Kupari
Supreme Horse Care C-Ruusunmarja

100 päivän tehokuuri

Anemian taustalla on usein
elimistön imeytymishäiriö
joka johtuu tulehduksesta,
sairaudesta tai stressistä.

120 €

Racing Red Iron
Racing Red Iron on nestemäinen rautavalmiste 1L (sis. rauta, seleeni, A-vitamiini,
D-vitamiini, E-vitamiini sekä B-ryhmän vitamiineja).
Red Ironin sisältämä rauta on hyvin imeytyvää raudan glysiinikelaattia. Tässä muodossa
rauta on sitoutunut aminohappoon ja imeytyy aktiivisesti ohutsuolesta elimistön käyttöön.
Monipuolinen Racing Red Iron sisältää raudan lisäksi raskaassa valmennuksessa ja
kilpailukäytössä olevalle hevoselle tärkeitä vitamiineja ja seleeniä. Red Iron täydentää
hevosen ADE-vitamiinien saantia ja sisältää laaja-alaisesti rasituksessa olevalle hevoselle
tarpeellisia B-vitamiineja. Kätevä annostelupullo.

Supreme Horse Care Sinkki-Kupari
Supreme Horse Care Sinkki-Kupari vahvistamaan raudan imeytymistä. Sisältää sinkkiä,
kuparia ja mangaania erittäin hyvin imeytyvinä glysiinikelaatteina ja seleeniä orgaanisena
seleenimetioniinina. Kuparia tarvitaan myös tehostamaan raudan hyväksikäyttöä. Lisäksi
tuote täydentää hevosen hivenaineiden ja aminohappojen saantia ja sitä suositellaan
erityisesti iho-ongelmista sekä karvan, jouhien ja kavioiden heikosta laadusta kärsiville
hevosille. Sopii moneen käyttöön, tehostekuurina tai jatkuvasti käytettynä sellaisenaan.

Supreme Horse Care C-Ruusunmarja
Supreme Horse Care C-Ruusunmarja on tarkoitettu yleiseen vastuskyvyn tukemiseen ja
tulehduksiin, auttaen raudan imeytymisessä. C-vitamiinin lähteenä Supreme Horse Care
C-Ruusunmarjassa on käytetty luonnollista ruusunmarjajauhetta (Rosa Canina).
Ruusunmarja sopii loistavasti hevosen luonnolliseksi ja hyvin imeytyväksi C-vitamiinilisäksi.
C-vitamiini auttaa vastustuskykyä sairas- ja stressitilanteissa tukien myös raudan
imeytymistä. Ruusunmarja sisältää runsaasti luonnollisia vitamiiniyhdisteitä, B-, Cja P-vitamiinia sekä öljyä, jossa on tärkeitä rasvaliukoisia A-, D- E- ja K-vitamiineja.
Ruusunmarja sisältää runsaasti aminohappoja sekä magnesiumia. Ruusunmarjassa
on myös kuitua, mineraaleja, hivenaineita, betakaroteenia, antioksidantteja ja rikkiä,
jotka edistävät hyvinvointia. Ruusunmarja sisältää pektiiniä, joka liukenevana kuituna
edesauttaa suoliston toimintaa.
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LIHASHOITO

KILPAHEVOSEN LIHASHOITO
EQPro Muscle Fit
EQPro Himalayan Electrolyte
Racing BE-Vimin

100 päivän tehokuuri

230 €

Mikäli lihakset tukkeutuvat ja kipeytyvät
kilpailuista ovat Supreme Horse Care
Magnesium ja Racing MSM vielä hyviä lisiä
tähän. Lisäksi nesteyttävä Racing Mash
mukana jokapäiväisessä juottamisessa.

EQPro Muscle Fit
EQPro Muscle Fit on erittäin korkealuokkainen aminohappovalmiste, joka soveltuu
lihaksiston rakentamiseen ja lihasmassan ylläpitämiseen. Lihaksiston kehitykselle ja
hyvinvoinnille on olennaista riittävä laadukkaan valkuaisen saanti. Valkuaisen laadun
määrittelee sen sisältämien aminohappojen suhteet ja pitoisuudet. Tuote sisältää 11 eri
aminohappoa ja pääraaka-aineena on huippulaadukkaan aminohappokoostumuksen
sisältämä kotimainen perunaproteiini. Perunaproteiini on perunanjalostuksen lopputuote
ja sen saanti perunasta on vain 2 %. Perunaproteiinin lisäksi tuote sisältää mm. jauhettua
sinimailasta eli alfa alfaa, lisättyjä aminohappoja ja E-vitamiinia. Tuote sopii erinomaisesti
tukemaan lihaksiston kehitystä kovassa rasituksessa, nuorille hevosille tai täydentämään
valkuaisen saantia. Tuotteen valkuaispitoisuus on 40 % ja sulavaa raakavalkuaista on 34 %.

EQPro Himalayan Electrolyte
EQPro Himalayan Electrolyte on elektrolyyttivalmiste, jonka suolan lähde on aito
Himalajan suola. Himalajan suolassa on lukuisia eri mineraaleja ja se sisältää oikeissa
suhteissa natriumia, kaliumia ja lisäksi magnesiumia. Tuote sisältää lisäksi merivedestä
eristettyä prosessoitua magnesiumia, jonka kemiallinen muoto on magnesiumoksidi,
mutta alkuperänsä vuoksi sen hyväksikäytön lasketaan olevan lähes 100 %.
Luomuruokosokeri tehostaa suolojen imeytymistä ruuansulatuskanavasta. Tuotteen
sisältämä dekstroosi eli glukoosi on luonnonmukaisesti tuotettua eli luomua. Koostumus:
Luomudekstroosi (luomuruokosokeri), Himalajan suola, kaliumkloridi, merivedestä
prosessoitu magnesiumoksidi. Saatavana 2 eri koossa 850g / 4000g.

Racing BE-Vimin
Racing BE-Vimin on monipuolinen ja tehokas B- ryhmän vitamiineja ja E-vitamiinia
sisältävä vitamiiniliuos. Liuosta käytetään valmennettaville ja kilpaileville hevosille
tukemaan lihasten ja hermoston toimintaa. Vitamiiniliuos tukee lihasten energiaaineenvaihduntaa. Voimakas fyysinen rasitus sekä stressitilanteet lisäävät
B-ryhmän vitamiinien tarvetta. E-vitamiinilla on keskeinen tehtävä lihasten
happiaineenvaihdunnassa. Tuote auttaa hevosta ja sen lihaksistoa palautumaan
rasituksesta. Racing BE-Vimin sopii myös kantaville ja imettäville tammoille, sekä
kasvaville varsoille. Käyttöä suositellaan myös kaikille hevosille karvanvaihdon aikaan.
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LIHASHOITO

Racing MSM
Racing MSM sisältää 100 % MSM-jauhetta eli metyylisulfonyylimetaania. MSM-jauhetta
suositellaan erityisesti lihasten jäykkyydestä kärsiville hevosille ja ylläpitämään nivelten
ja jänteiden normaalia toimintaa. MSM sisältää rikkiä helposti hyväksikäytettävässä
muodossa. Hevosen elimistö tarvitsee rikkiä kollageenin, glukosaminiin ja kondroitiinin
muodostamiseen. Nämä kaikki ovat rustokudoksen rakenneosia ja rikkipitoisia aineita on
myös nivelnesteessä. Tuotteen käyttöä suositellaan erityisesti lihas- ja nivelongelmien
yhteydessä.

Supreme Horse Care Magnesium
SHC Magnesium on hevosten stressireaktioiden lieventämiseen suunniteltu erikoistuote.
Magnesium lieventää stressiä ja jännittyneisyyttä ja magnesiumia tarvitaan myös lihasten
toimintaan. Tuote sisältää myös runsaasti B1- ja B12-vitamiineja, joilla on magnesiumin
tavoin jännittyneisyyttä lieventävä vaikutus. Jännittyneisyys, stressi ja valmennus lisäävät
myös lihaksiston rasitusta ja tämän vuoksi tuotteeseen on lisätty E-vitamiinia ja B2vitamiinia sekä niasiinia ylläpitämään energia-aineenvaihdunnan toimintaa. T suositellaan
käytettävän jännittyneille ja stressaaville hevosille kuuriluontoisesti esimerkiksi ennen
kilpailuja tai kuljetusta.
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Hevosten kuntoutus ja valmennus, kuntoutusvälineet & Hevoskartano Veikka

Stall Blombacke Oy
Veikantie 6, 50300 Mikkeli
info@stallblombacke.com
Puh. 040 747 6098
stallblombacke.com

