
Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer i bl.a. ledbrosk 
och ledvätska hos djur och människor där den har en viktig smörjande och 
stötdämpande effekt. Vid ökad belastning, som hård träning eller hos äldre 
hästar kan mängden HA minska och ledvätskan tunnas då ut. Då viskositeten 
minskar förlorar ledvätskan sin skyddande och stötdämpande funktion. 
Viskositeten ökar igen vid vila men om återhämtningstiden blir för kort belastas 
leden vid nästa träningstillfälle och träningen kan då orsaka skada. HA tillsätts 
för att återställa den tjockflytande, skyddande konsistensen på ledvätskan och 
leden skyddas. I tarmen finns specifika receptorer som transporterar hyaluronsyra 
till blodet och för den vidare till lederna. Storleken på hyaluronsyra-molekylen 
styr effekten i leden, ju större molekyl desto bättre. Hualuronsyra-molekylen 
i Eclipse Biofarmabs BioGlucomin +HA håller mycket hög kvalitet och har en 
storlek på 1 300 000Da vilket är en mycket stor molekyl. Daglig tillförsel av 
hyaluronsyra (med hög molekylvikt) i fodret till tävlingshästar har visat sig ha 
positiva effekter för att bibehålla en normal ledfunktion.

Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör en viktig komponent i 
bildandet av senor, leder och brosk. Med stigande ålder eller vid hård träning 
minskar kroppens egen förmåga att tillverka tillräckliga mängder glukosamin. 
Tillsatsen av mangan hjälper till vid uppbyggandet (nybildandet) av brosk. Vi har 
även tillsatt metionin, en lättupptaglig källa till svavel som också är nödvändig 
vid broskuppbyggnad. Inulinet som ingår är en metabolisk kostfiber (prebioti-
ka) som bidrar till en hälsosam tarmflora med goda förutsättningar för ett bra 
upptag i tarm. Glukosaminen i Eclipse Biofarmabs produkter är ett naturligt 
ämne med extra hög biologisk upptagningsförmåga. Vi använder Europeisk glu-
kosamin av läkemedelskvalitet, endast framställd av skaldjur. Eclipse Biofarmab 
strävar alltid efter så lite tillsatser som möjligt i våra produkter. Denna produkt är 
fri från socker! Observera att alla fodertillskott som innehåller glukosamin har 96 
timmars tävlingskarens.

BIOGLUCOMIN +HA

Produktbeskrivning: Högkoncentrerad glukosamin med tillsats av hyaluronsyra och inulin för häst.

Användningsområde: Speciellt lämpligt för aktiva hästar, äldre hästar, samt hästar som utsätts för hård ansträngning.

Dosering: Häst upp till 600kg kroppsvikt: 1 dosmått morgon och kväll. Häst över 600kg kroppsvikt: 1,5 dosmått 
morgon och kväll. C-ponny och mindre: 0,5 dosmått morgon och kväll. Blandas i kraftfodergivan i direkt anslutning 
till utfodringen. 1 dosmått = 7,5g.

Sammansättning: Glucosamin HCl (47%), Inulin, Hyaluronsyra, L-metionin

   1000g  15g

Tillsatser:

L-Metionin   67g   1000mg

Kalciumaskorbat   20g   300mg

Mangansulfat   8g   120mg

Bör förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur

Art nr 0973 450g
Art nr 0974 2kg
Art nr 0975 6kg
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