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SKANDINAVIENS LEDANDE PRODUCENT AV
FODERTILLSKOTT OCH HÄSTVÅRDSPRODUKTER

eclipsebiofarmab.se

MARKNADSLEDANDE I SKANDINAVIEN

VÅRA PRODUKTER ÄR UNIKA

Med hästen i ständig fokus har Eclipse Biofarmab
i över 30 år utvecklat och producerat fodertillskott
och hästvårdsprodukter till såväl proffs som
amatörer. 1997 blev Eclipse Biofarmab godkänd
som första utländska leverantör till anrika
The Hong Kong Jockey Club, vilket vi är oerhört
stolta över.

Våra fabriker i Hishult hyser något så ovanligt som
ett eget välutrustat laboratorium. Här ansvarar vår
doktor Arkell (filosofie licenciat i biokemi och
mikrobiologi) för vår utveckling och tillverkning
tillsammans med våra kopplade specialistveterinärer, fysioterapeuter samt hovslagare.

Eclipse Biofarmab kan i dag stoltsera med att
vara marknadsledande i Skandinavien inom
fodertillskott.
Våra produkter är vida omtalade för att hålla mycket
hög kvalitet och levereras till fler än 20 länder.
Galopp- och travbanor över hela världen använder
sig idag av våra produkter – vilket är ett särdeles
gott betyg, tycker vi.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Djupgående kunskap, omfattande tester och stor
noggrannhet läggs vid valet av våra ingredienser.
I tillverkningen använder vi bara de bästa råvarorna,
ofta av livsmedelskvalitet. Många av våra produkter
består av ytterst känsliga färskvaror som måste
skyddas mot ljus och luft, vilket ställer mycket höga
krav på såväl tillverkningsprocessen, förpackningen
som förvaringen.
För att lyckas med alla delar i produktionskedjan
är branschkunnig och erfaren personal en mycket
viktig förutsättning – vi kan konstatera att resultaten
visar att vi har dessa framgångsfaktorer.

För att kvalitetssäkra och utveckla produkter av
absolut toppkvalitet, till en kräsen och medveten
målgrupp, arbetar vi noggrant med kontrollpunkter genom hela processen.
Vi har livsmedelsgodkända lokaler och arbetar
både med kvalitet och miljö genom ISO 9001
och ISO 14001 samt HACCP. Vi är noga med att
ha full spårbarhet och arbetar nästan uteslutande
med europeiska leverantörer.
För att bibehålla våra högt ställda krav och för att
du ska känna dig trygg, skickar vi regelbundet våra
produkter till externa ackrediterade laboratorium
för analys – självklart med bästa testresultat.

UTVECKLING
Vår kunniga personal, med över 30 års nära samarbete
med proffs såväl som amatörer, använder dagligen
våra produkter. Samarbetet är utgångspunkten
för vår lyckade produktutveckling. Ett exempel
på en stor produktframgång under 2000-talet är
glukosaminprodukten; BioGlucomin.
Något vi tycker är viktigt att veta,
är att alla våra produkter är märkta
med BSD. Det betyder att som
ansluten tillverkare följer vi uppsatta
krav och riktlinjer i Sverige.
Vår omfattande export (20 länder) ställer
även andra krav, därför är vi också anslutna
till fler kontrollorgan och kvalitetssäkrande
organisationer, t ex; BETA.
Produkter som berörs av tävlingskarens är tydligt
märkta med 48 tim-, 96-tim- eller 14 dagar-logo.
Notera att olika länder har olika regler gällande
tävlingskarens!

Våra råvaror kontrolleras noga innan de tas
i produktion av tre olika laboratorium, varav
två är externa.
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Vi strävar alltid efter så lite tillsatser som
möjligt i våra produkter och tillsätter socker
endast där det är nödvändigt.
eclipsebiofarmab.se

SUPERFEEDS – NYA PRODUKTER MED BARA NATURLIGA RÅVAROR!
Superfeeds är fyra nya produkter som har gemensamt att de har högt innehåll av viktiga näringsämnen
såsom mineraler, vitaminer, aminosyror, fettsyror, antioxidanter mm. Produkterna innehåller bara naturliga
råvaror.

MINERALER

VITAMINER

En stor grupp ämnen som utgör viktiga byggstenar
i kroppen. Mineraler delas in i makrooch mikromineraler (kallas även spårämnen). Till makromineralerna räknas kalcium, fosfor, magnesium,
kalium, svavel och natrium. Till mikromineralerna
räknas koppar, selen, järn, zink, jod, kobolt,
mangan och molybden. Balansen mellan de olika
mineralerna är viktig.

En grupp ämnen som behövs i många viktiga
processer i kroppen, t ex ämnesomsättningen,
fertiliteten och immunförsvaret. Vitaminer brukar
delas in i fettlösliga (A, D och E) och vattenlösliga
(B och C). En del vitaminer tillverkas i hästens kropp
medan andra måste tillföras med fodret.

AMINOSYROR

ANTIOXIDANTER

Ett tjugotal ämnen som tillsammans bygger upp
protein. Protein behövs överallt i kroppen och har
t ex stor betydelse för muskulaturen. Upptaget av
aminosyror påverkas av olika faktorer och försämras
när hästen blir äldre. Vissa aminosyror är livsnödvändiga (t ex lysin och metionin) och behöver
tillföras varje dag.

En mycket stor grupp ämnen som skyddar
kroppen från de fria radikaler som bildas när syre
bryts ner i de naturliga processer som hela tiden
pågår i kroppen. Vid t ex stress och hård belastning
ökar antalet fria radikaler och behovet av
antioxidanter ökar. Kroppen kan tillverka vissa
antioxidanter själv medan andra måste tillföras
med fodret.

FETTSYROR
Byggstenarna i fett som bl a är en energikälla,
påverkar hästens hull och bidrar till en blank päls.
Fettsyrorna omega-3 och omega-6 är
livsnödvändiga.

”

Vårt löfte är att erbjuda ett högkvalitativt
sortiment av hästvårdsprodukter och
fodertillskott!

Produkterna från Eclipse Biofarmab indelas i fyra olika produktgrupper för att underlätta för konsumenten
att hitta rätt i utbudet. Grupperna har engelska benämningar;

Care & Grooming består av ett stort utbud av utvärtes produkter och i de övriga grupperna finns olika
fodertillskott med många olika funktioner.
eclipsebiofarmab.se
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RÖDBETA
EKOLOGISK

Rödbeta är rik på vitaminer (A-, E-, C- och
B-vitaminer) och innehåller olika slags mineraler
(tex kalium, kalcium, magnesium, natrium, koppar,
fosfor och järn) som hjälper till att upprätthålla det
dagliga näringsupptaget hos hästen. I rödbetor
finns också mycket folsyra som påverkar ämnesomsättningen och produktionen av röda
blodkroppar.
Rödbetor innehåller en del sackaros, men fibrerna
i rödbetan är till största delen vattenlösliga, vilket
gör att rödbetor, trots sockerinnehållet, har en
blodsockerutjämnande effekt. De vattenlösliga
fibrerna bildar en gel i tarmarna och bromsar på
så vis glukosupptaget, vilket i sin tur bromsar
blodsockerhöjningen. Dessutom är det röda
färgämnet i rödbetorna (betanin) en stark
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antioxidant, som skyddar cellerna och blodkärlen
mot fria radikaler.
Alla dessa egenskaper kvalificerar rödbeta som en
riktig ”Superfeed”!
Rödbeta används för att öka uthålligheten och
påskynda återhämtningen. Studier på människor
har visat sänkta ureavärden i blodet, vilket minskar
proteinbelastningen.
Den har därför på senare år fått ökad popularitet
bland exempelvis elitidrottare.
• Koncentrerad produkt i pulverform som är lätt
att utfodra med
• Behöver inte blötläggas
• Oxalsyran är borttagen

Produktbeskrivning: Ekologiskt
rödbetsextrakt av livsmedelskvalitet.

Sammansättning: 100 % ekologiskt
rödbetsextrakt.

Användningsområde: Speciellt lämpat för
högpresterande hästar som utsätts för hård
ansträngning.

Dosering: 1 dosmått per dag (25 g).
Artikelnummer: 0547: 650 g.

eclipsebiofarmab.se

SPIRULINA

Spirulina är ett släkte ätbara, trådbildande och
spiralformade cyanobakterier, formellt klassificerade
som blågröna mikroalger. Många forskare klassar
Spirulina som ”superfood” till följd av dess
enormt rika näringsinnehåll. Spirulina är en av
de rikaste källorna till protein (upp till 70 %) och
innehåller även en stor mängd viktiga mineraler
som kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink och
koppar. Den blågröna algen är också rik på aminosyror, B-vitaminer samt stora mängder essentiella
fettsyror. Spirulina är en bra GLA-källa
(Gammalinolensyra, vilken tillhör omega-6
familjen) och är rik på fykocyanin, som är en
mycket kraftfull antioxidant som hjälper kroppens
immunförsvar.
Spirulina kan förbättra fertiliteten hos djur och
kan användas till dräktiga djur. Spirulina bidrar
till att öka hästens muskelmassa samt påskyndar
återhämtningen efter hårt arbete.
Studier på djur har visat att Spirulina har goda

Produktbeskrivning: Spirulina odlad i slutna
processkontrollerade tankar.
Användningsområde: Speciellt lämpat för
högpresterande hästar som utsätts för hård
ansträngning.
eclipsebiofarmab.se

egenskaper för att regenerera blodkärl samt
har en mjukgörande effekt på leder. Studier på
människor visar att den stärker immunförsvaret,
skyddar kroppens celler samt bidrar till att avgifta
kroppen från tungmetaller.
Spirulina innehåller t ex 180 % mer kalcium än
mjölk, 670 % mer protein än tofu, 3100 % mer
betakaroten än morötter och 5100 % mer järn än
spenat.
Alla dessa egenskaper kvalificerar Spirulina som
en riktig ”Superfeed”!
Eclipse Biofarmab har en strikt kvalitetspolicy
gällande toxiner och föroreningar vilket innebär
att vi endast använder oss av odlade mikroalger
i slutna processkontrollerade tankar för att möta
våra höga kvalitetskrav.
• Innehåller endast Spirulina, inga tillsatser
• Högt innehåll av protein och viktiga aminosyror
• Rik på antioxidanter

Sammansättning: 100 % Spirulina.
Dosering: 1-2 dosmått per dag
(8,5-17 g).
Artikelnummer: 0546: 650 g.
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CHIAFRÖ

Chia är ett näringsrikt frö med högt innehåll
av protein, fett, mineraler, vitaminer och
antioxidanter. Chiafrön har ett lågt innehåll av
socker och stärkelse, samtidigt som det har ett
mycket högt innehåll av omega-3 och ALA
(alfa-linolensyra). Fröna har höga halter gelatinösa
fibrer vilket gynnar matsmältningen och medför
en långsammare höjning av blodsockernivån.
Detta gör chiafrön till ett utmärkt val att utfodra
med före eller efter arbete för att öka uthålligheten
och återhämtningen.

Chiafrön har 700 % mer C-vitamin än apelsin, 800 %
mer omega-3 än lax och 500 % mer kalcium än
mjölk.
Alla dessa egenskaper kvalificerar chiafrö som en
riktig ”Superfeed”!
Chiafrön har 100 % smältbarhet och behöver inte
krossas eller blötläggas.

• 100 % smältbarhet
• Behöver inte blötläggas
• Bildar en gel i tarmen

Produktbeskrivning: Chiafrön av
livsmedelskvalitet.
Användningsområde: Speciellt lämpat för
högpresterande hästar som utsätts för hård
ansträngning.
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Sammansättning: 100 % chiafrön.
Dosering: 3 dosmått per dag (90 g).
1 dosmått = 37 ml.
Artikelnummer: 0540: 2,5 kg.

eclipsebiofarmab.se

DJÄVULSKLO

Djävulsklo är en afrikansk ört som växer främst
i Sydafrika och Namibia. Djävulsklo tillhör
sesamsläktet och den lilla frukten som torkas
påminner om en klo.
Handeln med djävulsklo har ökat på senare år,
då mer och mer har skrivits om dess välgörande
egenskaper. Detta har medfört en diskussion om
hot av artens överlevnad i vilt tillstånd.
I södra Afrika har djävulsklo använts traditionellt
av människor under årtusenden. De torkade
rotdelarna används som ett avkok för att lindra
olika åkommor, främst ledsmärta och värk.
Eclipse Biofarmab handlar med certifierade
odlare och produkten innehåller 100% ren, mald
djävulsklorot av högsta kvalitet.

Djävulsklo kan ges i förebyggande syfte för
att minska stelhet och stimulera rörlighet på
äldre hästar, eller vid redan uppkomna liknande
problem. Effekt uppnås först efter 2-4 veckors
användning.
Tänk på att djävulsklo inte ska ges till dräktiga
ston, då det kan stimulera livmodern. Djävulsklo
ska inte heller ges till djur med konstaterat
magsår.
OBS! 14 dagars tävlingskarens

• Innehåller endast djävulsklo, inga tillsatser
• Naturlig ört från certifierade odlare

Produktbeskrivning: Certifierat odlad mald
djävulsklorot.

Dosering: 1-3 dosmått per dag
(10-30 g).

Användningsområde: För ökad vitalitet hos
häst.

Artikelnummer: 0545: 600 g.

Sammansättning: 100 % djävulsklorot
(Harpogophytum procumbens).
eclipsebiofarmab.se
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SKANDINAVIENS LEDANDE PRODUCENT AV
FODERTILLSKOTT OCH HÄSTVÅRDSPRODUKTER
Tillverkat i Sverige
Experter på fodertillskott
ISO certifierade 14001/9001
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ISO 9001 ISO 14001

ECLIPSE BIOFARM AB
Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Box 1180, 269 25 Båstad • Tel 0431-44 59 00
info@eclipsebiofarmab.se • eclipsebiofarmab.se

