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SKANDINAVIENS LEDANDE PRODUCENT AV
FODERTILLSKOTT OCH VÅRDPRODUKTER
Kompletterar foderstaten med
vitaminer och mineraler.

Optimerar hästens allmänna
välmående, matsmältning och
tarmhälsa.

Produkter för ökad prestation
vid träning och tävling.

För hästens skötsel
och välbefinnande.
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Eclipse Biofarmab är ett svenskt varumärke som utvecklat och
producerat fodertillskott och hästvårdsprodukter i Hishult utanför
Laholm i södra Halland sedan 1983. Sortimentet är anpassat till
såväl amatörer som proffs och levereras till över 20 länder.

Då vi även exporterar till många länder är vi medlemmar i flera
andra internationella kontrollorgan och organisationer, t ex
BETA. Alla produkter som berörs av tävlingskarens är tydligt
märkta med 48 eller 96 timmars logo.

Vårt varumärke står för hög kvalitet, djupgående
kunskap och stor noggrannhet.

Produktutveckling är väldigt viktigt för oss och vi samarbetar
med specialister inom flera områden, t ex veterinärer, hovslagare
och equiterapeuter. Vi testar våra nya produkter tillsammans
med ett stort antal ryttare och kuskar som hjälper oss att
utvärdera. Samarbetet med dem är avgörande för en lyckad
produktutveckling.

Vi lägger stor vikt vid råvaruvalet som är minst av livsmedelskvalitet, i vissa fall läkemedelskvalitet. Våra leverantörer kommer
nästan uteslutande från Europa och vi har full spårbarhet. Tillverkningsprocesserna är strikt kontrollerade för att bevara råvarornas kvalitet, likaså är förpackningarna och förvaringen.
Hela kedjan kontrolleras genom tester och analyser, såväl interna
som externa för att säkerställa de färdiga produkterna, både vad
gäller näring, hygien och frånvaro av främmande substanser.
I vårt egna laboratorium ansvarar vår högt utbildade personal
för kvalitetssäkringen. Våra lokaler är livsmedelsgodkända och
vi är certifierade inom både kvalitet och miljö genom ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 och HACCP. Vår produktionspersonal har lång
erfarenhet och branschkunskap.
Du som användare kan känna dig helt trygg vid valet av produkter
från Eclipse Biofarmab. Märkningen är enligt svensk lagstiftning
och vi är medlemmar i BSD, en branschförening som säkerställer
att medlemmarna följer de krav och regler som finns i Sverige.

Vi är stolta över att vara Skandinaviens ledande
tillverkare av fodertillskott och vårdsprodukter och
jobbar intensivt med fortsatt utveckling där hästen
står i ständig fokus och med insikten att varje häst
är unik.
Vårt sortiment till häst är uppdelat i fyra kategorier för att enkelt
hitta rätt produkt. Titta i vår lathund på sid 8 för extra hjälp.
Våra produkter finns hos ca 950 återförsäljare över hela landet
och på vår hemsida finns mycket information och kunskap samt
uppdateringar om nyheter.
Utöver produkter till hästar har vi även ett sortiment till hund
och katt med allt från produkter som tillför mineraler och
vitaminer till produkter som hjälper leder, muskler, mage
och temperament. Läs mer på vår hemsida.
Följ oss gärna på sociala medier, Facebook, Instagram och
YouTube där vi ger vardagliga tips och råd.

Hishult i januari 2019
Produktchef Malin Hidgård

Vår produktchef Malin Hidgård är husdjursagronom med specialistkompetens i nutrition och har arbetat med foder och fodertillskott i
över 20 år. Hon är även hästägare sen barnsben och har flera hästar
i stallet som tävlar internationellt i både hoppning och dressyr. Hela
vårt team har en gedigen kunskap och erfarenhet vilket ger dig som
användare en trygghet i produkternas sammansättning och funktion.

”

I DENNA KATALOGEN FINNS FLERA FRÅGOR & SVAR.
STÄLL ERA EGNA FRÅGOR PÅ VÅR HEMSIDA ECLIPSEBIOFARMAB.SE

Jag tycker det är svårt med karenstider och känner mig orolig över att använda
produkter med tävlingskarens. Hur kan jag veta att de produkter jag använder till
min häst inte har någon karenstid?

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SID 2

VÅRT VARUMÄRKE

Sen några år tillbaka finns enbart de ämnen som har tävlingskarens upptagna
på listor, t ex på Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsports hemsidor.
Detta gör att varje hästägare själv måste kontrollera innehållsförteckningen
på produkterna mot listorna för att säkerställa att produkten är fri från
tävlingskarens.

SID 3-7

FAKTADEL OM HÄSTENS
MATSMÄLTNING OCH UTFODRING

SID 8

LATHUND

I Sverige finns det en branschförening, BSD, och de företag som är anslutna
märker sina produkter med märkning som försäkrar att det finns information på
produkten om den har tävlingskarens. Det kan vara genom en ikon eller i text.
Detta underlättar för hästägaren att välja produkter och ger en extra trygghet.
Vi är medlemmar i BSD och i vårt sortiment finns produkter som har 48 timmars
eller 96 timmars tävlingskarens och de är alla tydligt uppmärkta med ikoner.

SID 9-23 PRODUKTBESKRIVNINGAR
SID 24

VÅRA SPONSORRYTTARE
OCH UNGA AMBASSADÖRER
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HÄSTENS KRAV & BEHOV
Hästen är ett underbart djur, stark men ändå känslig och med
ett unikt matsmältningssystem som kräver kunskap och omsorg.
I det vilda betar hästen nästan 18 timmar per dygn och därför
är dess förmåga att smälta foder anpassad till det. Magsäcken
är liten och rymmer endast ca 10 liter. Fodret passerar sedan
tunntarmen på ungefär 1 timme innan det når grovtarmspaketet
där det tillbringar flera dygn. Där arbetar mikroorganismer för
att smälta fibrer och utvinna näring, 65-70% av energin som hästen
kan utnyttja kommer från denna processen. Balansen i tarmfloran är känslig för störningar och alla förändringar i foderstaten
ska därför ske succesivt över 1-2 veckor. Uppbyggnaden ger
hästen en begränsad förmåga att använda stärkelse, socker och
fett som energikällor.
En lämplig grundregel är att utfodra hästen med minst 1-1,5 kg
torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Till grovfoder räknas t ex
hö, hösilage, ensilage, bete, lusern och halm. Detta behövs för
mikroorganismernas arbete men även för hästens tuggbehov
och välbefinnande. Vi rekommenderar en grovfoderanalys som
ger information om innehållet av viktiga näringsämnen. Innehållet av torrsubstans är viktigt i blöta grovfoder för att kunna
beräkna givan. I vissa fall kan det även vara aktuellt med en
hygienisk analys.
Vid behov av mer näring tillförs, utöver grovfoder, något kompletteringsfoder (t ex havre, betfor, fabrikstillverkade pellets eller
müsli osv) i lämplig mängd. Nästa steg är att fylla på med mineraler och vitaminer för en balanserad foderstat. Det finns bra program,
t ex PC-Horse, som hjälper till att räkna ut mängderna utifrån
behovet. Fördela fodergivorna på flera mål per dag och erbjud
självklart hästen fri tillgång till rent vatten. Hästens behov varierar
kraftigt beroende på om och hur den arbetar, om den växer, är
dräktig eller digivande. Ta för vana att med jämna mellanrum uppskatta hästens vikt med hjälp av t ex ett viktmåttband. Bedöm även
hästens hull för att säkerställa att foderstaten ger hästen rätt
mängd energi och näring.
När foderstaten är i balans kan det fortfarande finnas ämnen
som hästen behöver för muskler, leder, temperament osv och
det finns ett stort utbud av fodertillskott som fyller dessa behoven.
För utvärtes behov kan liniment, leror och salvor av olika slag
vara användbara, både för förebyggande och vårdande behov.
Det kan vara en fördel att tillföra viktiga ämnen både via fodertillskott och vårdprodukter för optimal effekt, t ex vid skötsel
av muskler, leder och senor men även åkommor som klåda och
mugg.

”

Grovfoder är grunden i hästens foderstat

FODRETS VÄG GENOM KROPPEN
Resan börjar i munnen där fodret tuggas och blandas med saliv.
Tuggningen är viktig så fodret är tillräckligt sönderdelat och uppblött innan de ska passera genom foderstrupen, annars riskerar
det att fastna där. Hästen behöver därför gott om tid samt lugn
och ro vid utfodringen. Saliven innehåller inga enzymer men
däremot buffrande substanser som är viktiga längre ner i matsmältningen. Foderstrupen förbinder munnen med magsäcken.
I magsäcken, kommer fodret i kontakt med sur magsaft som
tillför enzymer. Hästar kan varken kräkas eller rapa så bildas för
stora mängder gas kan det orsaka gaskolik. Risken för gasbildning ökar vid stora givor stärkelse som inte hinner smältas. Efter
magsäcken på väg ner i tunntarmen tillförs galla för att kunna
smälta fett samt bikarbonat från bukspottkörteln för tillförsel av
enzymer och för att höja pH-värdet. Passagen genom tunntarmen sker snabbt och på vägen utvinns lättsmälta näringsämnen som socker och stärkelse.
Grovtarmspaketet består av blind- och grovtarm och här sker
den största delen av utvinningen av näring. Passagen sker långsamt och mikroorganismerna jobbar under ca 3 dygn. Balansen
mellan dem är viktig för optimal smältning av fodret. Det finns
många orsaker till att det blir problem, t ex överutfodring av
lättsmält näring (stärkelse mm), stress, mediciner osv.
Kvittot på att matsmältningen fungerar kan ses i avföringen som
ska bestå av fasta bollar. Blöt avföring eller dålig lukt är ofta ett
tecken på att något inte fungerar optimalt. Vid misstanke om att
hästen får i sig sand eller grus kan man testa detta genom att
blötlägga en boll i en påse och känna om det finns partiklar
i botten av påsen efter en stunds blötläggning.
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BYGGSTENAR I EN FODERSTAT
ENERGI kan komma från flera källor, viktigast för hästen är fiber,
men det frigörs även från stärkelse, socker och fett. Fiber ger
långvarig energi som utvinns av mikroorganismerna i grovtarmen. Stärkelse och socker utvinns i tunntarmen och ger kortvarig energi. Är innehållet av dessa ämnen för högt i fodret kan
de orsaka problem i grovtarmen om de inte hinner tas upp under
den snabba passagen genom tunntarmen.
Energi mäts i enheten MJ.
PROTEIN är viktigt för musklernas uppbyggnad och funktion.
Protein är uppbyggt av aminosyror och balansen mellan dem är
av stor vikt. Upptaget av aminosyror påverkas av olika faktorer
och blir sämre när hästen blir äldre. Vissa aminosyror är livsnödvändiga (t ex lysin och metionin) och behöver tillföras varje dag.
Aminosyran tryptofan förekommer tillsammans med seratonin,
ett lugnande ämne som finns i kroppen. Behovet av protein och
aminosyror varierar mycket beroende på vad hästen används till.
Protein anges ofta som smältbart råprotein i enheten gram. Ofta
räknar man på balansen mellan energi och protein, en normalt
presterande häst behöver ca 6 g smältbart råprotein/MJ energi.
FETT innehåller mycket energi men hästen kan bara bryta ner
små mängder åt gången då den saknar gallblåsa. En tumregel
är max 1 dl olja/utfodring. Fett är bra då hästen behöver koncentrerad energi eller behöver lägga på hullet. Det ger även en blank
päls. Fett är uppbyggt av fettsyror, omega-3 och omega-6 är
livsnödvändiga.

MINERALER är en stor grupp ämnen som utgör viktiga byggstenar i kroppen. Mineraler delas in i makro- och 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
för upptaget. I en foderstat räknar man förutom på enskilda
mineraler i gram eller milligram på balansen mellan dem, t ex
ska kvoten kalcium och fosfor ligga mellan 1:2-1:8. Det kan även
vara intressant att studera vilka olika källor mineralerna kommer
från då det finns stor skillnad i hur mycket hästen kan ta upp.
Organiska mineraler, även kallade kelaterade, är bundna till
en aminosyra och därmed lättare för hästen att ta upp.

Salt (natriumklorid) tillförs genom saltsten eller löst salt. Normalbehovet är 10-30 g/dag men varierar mellan enskilda hästar och
ökar kraftigt vid svettning då behovet kan ligga runt 50-60 g/dag
eller mer. Om hästen bara erbjuds saltsten behöver t ex en 2 kg
sten förbrukas på ca 3 månader för att täcka normalbehovet
samt ca 1 månad när hästen svettas mycket. Löst salt som tillförs
ska vara utan jod.

Elektrolyter används som ett samlingsnamn för de ämnen
som hästen förlorar med sin svett. Förutom natrium är det även
kalium, magnesium och klorid.

Kalcium är involverat i en mängd kroppsfunktioner. En vuxen
häst består av ca 1,5 kg kalcium/100 kg häst och omkring 35% av
benstrukturen består av kalcium. Arbete ökar behovet.

Fosfor är tillsammans med kalcium det mineral som hästen har
största behov av. 80% av fosforn finns i skelett och tänder. Det
ingår i energiomsättningen och kontinuerlig tillförsel är extra
viktig för växande hästar.
Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral, det behövs
för ett flertal enzymer och är nödvändigt bl a för nerv- och
muskelfunktion samt hjärta och kärl. Det har visat sig att både
människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Vanligaste
bristsymtomen hos hästar är nervositet, ”tittighet” och dåligt temperament. Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen
som frigörs vid stress eller rädsla. Anledningen till den ökande
bristen på magnesium är främst utarmade jordar och att balansen
i fodret mellan kalcium och magnesium är fel, den bör ligga på
5:2.

Selen är ett spårämne som har en viktig fysiologisk funktion hos
hästar. Det ingår nämligen i det enzym som tar hand om de fria
radikalerna – ämnen som bildas vid kroppens förbrukning av syre.
Det spelar också en viktig roll för immunförsvaret och krävs för
att de vita blodkropparna ska kunna bekämpa bakterier och andra
mikroorganismer effektivt. Selen samspelar med vitamin E, och
de båda kompletterar varandra samt stärker varandras effekt. De
kan i viss omfattning också ersätta varandra. På de flesta platser
i Sverige lider jordarna brist på naturligt selen. Därför är de
flesta svenska foderråvaror fattiga på detta ämne. Det måste
tillföras, vilket kan ske genom separat tillskott av selen eller genom
ett färdigfoder som är selenberikat. Att organiskt bundet selen
lättare tas upp av hästen är väl dokumenterat. Detta på grund
av att allt selen i växtriket är bundet på detta sätt. Med organiskt
bundet selen minskar även risken för överdosering.

Kisel är välgörande för hovar och hårrem samt bidrar till ledernas
funktion.

Järn finns ofta i tillräcklig mängd med för att underlätta upptaget behövs ibland vitamin B9 och B12. 60% av kroppens järn
finns i hemoglobin, molekylen i de röda blodkropparna som
transporterar syre ut till cellerna.

Jod behövs för bildning av hormon i sköldkörteln.

Koppar ingår i många enzymer, behövs för bildandet av bindväv
och är nödvändigt för hemoglobinbildandet och syretransporten
i kroppen.

Mangan hjälper till vid uppbyggandet av brosk. Det är också
viktigt för omsättningen av kolhydrater och fett.

Zink finns i alla kroppens vävnader och ingår i eller aktiverar
över 200 enzymer. Det finns i huden, pälsen, i ögats iris och
ingår i kolhydrat- och proteinmetabolismen.

5

Råvaror med starka färger innehåller ofta mycket antioxidanter.
Spirulina är en mycket kraftfull antioxidant.

VITAMINER är en grupp ämnen som behövs i många processer
i kroppen, t ex ämnesomsättningen, fertiliteten och immunförsvaret.
Vitaminer brukar delas in i fettlösliga (A, D, E och K) och vattenlösliga (B och C). En del vitaminer tillverkas av mikroorganismerna
i grovtarmen ( t ex B) medan andra måste tillföras med fodret.
Vid obalans i matsmältningen tillverkas mindre vitaminer och
behovet av att tillföra dem ökar.

ANTIOXIDANTER är 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 eller hård belastning ökar antalet fria radikaler och behovet
av antioxidanter ökar. Kroppen kan tillverka vissa antioxidanter
själv medan andra måste tillföras ned fodret.
VATTEN är viktigt för alla hästar och ska vara av samma hygieniska

B-vitaminer är uppdelade på 9 olika sorter med olika uppgifter.
B1 (thiamin) är viktigt för musklernas funktion och kan även
påverka temperamentet. Det rekommenderas ofta av veterinärer
vid patellaupphakning. B9 (folsyra) behövs för produktion av
protein, för cellernas metabolism och för tillverkning av DNA.
B12 är betydelsefullt för hjärta och nerver, för produktion av
signalsubstanser och DNA. B7 (biotin) används ofta för hovarnas
tillväxt och hållbarhet.

C-vitamin behövs för antikroppbildandet (motverkar infektioner)
och hjälper hästen att ta upp järn, läka sår och stödja blodkärlens strukturer.

E-vitamin är helt avgörande för muskelprestationen. Det är en
antioxidant som har en viktig skyddsfunktion, speciellt för hästar
som utför ansträngande arbete. Vitamin E motverkar den oxidation
i kroppens celler som orsakas av s k fria radikaler – en process
som leder till skador på cellerna. Under arbetet med att skydda
musklerna från fria radikaler samverkar vitamin E med selen.
Vitamin E är fettlösligt och lagras i fettvävnaderna, musklerna
och levern. Behovet varierar med foderstatens sammansättning
och hästens prestationsnivå. Brist på E-vitamin i foderstaten kan
leda till muskelskador. Vitamin E medverkar också vid syreförsörjningen till musklerna och medverkar vid bildandet av blodkärl. Den har betydelse för immunförsvaret och fertiliteten.

kvalitet som till människor. Hästen kan vara känslig för smak och
lukt så vid resor kan det vara bra att ha med eget vatten och vid
längre resor att vänja hästen att dricka vatten med smaktillsats,
t ex betfor, äppelcidervinäger eller liknande. Under den kalla
årstiden är det extra viktigt att hästen dricker tillräckligt för att
undvika problem som kolik och förstoppning. Många hästar
dricker bättre om vattnet är uppvärmt och det finns många
lösningar för att erbjuda hästen detta. En häst som inte arbetar
bör dricka minst 25 liter per dag, en hårt arbetande behöver
minst det dubbla.
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ATT GÖRA EN FODERSTAT OCH TÄCKA HÄSTENS BEHOV
GROVFODER är hästens absolut viktigaste fodermedel. Till grovfoder räknas t ex hö, hösilage, ensilage, bete, lusern och halm.

KOMPLETTERINGSFODER är det hästen får upptill grovfodret
för att uppfylla näringsbehovet av de olika byggstenarna i foderstaten.
Som exempel kan nämnas spannmål (t ex havre och korn), betfor,
proteinfoder (t ex soja och potatisprotein), vegetabiliska oljor,
mineralfoder och vitaminer. Allt detta kan även erbjudas i en
komplett pellets eller müsli som fabrikstillverkats.
Utöver grovfoder och kompletteringsfoder finns det speciella
råvaror och aktiva ämnen som tillför viktiga näringsämnen och/
eller en funktion till hästen. Dessa ämnen finns både i ren form
eller som en ingrediens i en kombinationsprodukt, ofta kallat
fodertillskott. Urvalet vi gjort är de ingredienser som finns i
Eclipse Biofarmabs produkter.

Chiafrö är ett näringsrikt frö med högt innehåll av protein, fett,
mineraler, vitaminer och antioxidanter samt lågt innehåll av
socker och stärkelse. Det innehåller även gelatinösa fiber som
ger en långsammare höjning av blodsockerhalten. Det har 100%
smältbarhet.

Diamond V är en fermenterad jästkultur som tillför näringsämnen till mikroorganismerna i grovtarmen.

Djävulsklo är en afrikansk ört som traditionellt använts för att
lindra åkommor som värk och ledsmärta. Det kan användas
i förebyggande syfte för att minska stelhet och stimulera
rörlighet eller vid redan uppkomna liknande problem.

Gammaoryzanol upptäcktes i riskliolja 1954 och har tillväxtbefrämjande egenskaper. Det finns även kopplingar till
reducerad mjölksyra och minskad risk för träningsrelaterade skador.

Glukosamin är en kroppsegen substans som utgör en viktig
komponent i bildandet av senor, leder och brosk.

Grönläppad mussla är naturligt rik på glukosaminoglykaner som
är en viktig komponent vid bildandet av senor, leder och brosk.

Gurkmeja är en kraftfull naturlig antioxidant med stark förmåga
att neutralisera fria radikaler. Det aktiva ämnet kurkumin är
väldigt känsligt för luft, fukt och ljus.

Hyaluronsyra (HA) förekommer naturligt i höga koncentrationer
i bl a ledbrosk och ledvätska där det har en viktig smörjande och
stötdämpande effekt. Vid ökad belastning som hård träning eller
hos äldre hästar tunnas ledvätskan ut och minskar i mängd,
vilket försämrar den skyddande effekten. Receptorer i tarmen
transporterar hyaluronsyra tillfört med fodret via blodet till
lederna. Ju större molekyl desto större effekt i leden.

Inulin är en metabolisk kostfiber (prebiotika) som bidrar till en
balanserad och hälsosam tarmflora.

Kondroitinsulfat är naturligt förekommande i brosket och bidrar
till dess stötdämpande effekt. Mängden minskar med ålder, vid
hård träning och vid skada.

Lecitin finns naturligt i magsäcken och skyddar slemhinnorna
mot den sura magsyran.

Loppfrö kallas även psyllium. Skalet bildar ett klibbigt slem när
det kommer i kontakt med vätska och kan hjälpa till att ta med
sand och grus från hästens tarm. Det är även positivt för tarmens
funktion och stimulerar tarmrörelserna.

MSM är ett organiskt svavelämne som finns i riklig mängd i gräs.
Innehållet minskar då det torkas till hö och är i princip obefintligt
i hösilage. MSM gör cellväggarna mer elastiska och mer genomträngliga vilket underlättar cellernas näringsupptag och syresättning, samtidigt som slaggprodukter lättare kan föras bort.
Behovet ökar vid arbete och hög ålder. Bidrar till att hålla musklerna smidiga och rörliga samt påskyndar återhämtningen efter
hårt arbete.

Munkpeppar har använts i hundratals år för att stödja
hormonbalansen.

Nypon innehåller naturligt rikligt med C-vitamin, antioxidanter,
galaktolipider mm. De senare hjälper kroppen att producera
kollagen och brosk som skyddar lederna. Skalet innehåller den
högsta koncentrationen.

PV70 är ett patenterat fiberkoncentrat som utvinns ur potatisens
cellväggar. Det ger en ökad enzymaktivitet och bidrar till effektiv
omsättningen av näringsämnena i fodret.

Rödbeta är rik på vitaminer och mineraler. Innehållet av fiber
bromsar upp glukosupptaget och ger en långsammare höjning
av blodsockret. Kan användas för att öka uthålligheten och
påskynda återhämtningen.

Spirulina är en cyanobakterie som är rik på protein, aminosyror,
mineraler, fettsyror och antioxidanter. Kan användas för att förbättra
fertiliteten, öka muskelmassan och påskynda återhämtningen.

Äppelcidervinäger tillför mineraler och kan även användas för
att smaksätta vattnet.
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HÄSTENS PRESTATION
Det är många faktorer som kan påverka hur hästen presterar och
mår. Den som hanterar hästen har ett stort ansvar att tillgodose
hästens fysiska och mentala behov. Först när alla pusselbitar är
på plats kan vi förvänta oss att hästen presterar det vi önskar.
Planera noga och se över vilka förutsättningar du skapar för
din häst och lär dig mer om dess naturliga beteende.

MUSKULATUR
Hästens muskulatur är mycket omfattande och har i huvudsak
tre uppgifter, skapa rörelse, skydda de inre organen och stabilisera
lederna. De flesta muskler fäster i senor som i sin tur fäster i
skelettet.

LEDER, SENOR, BINDVÄV & BROSK
Hästens leder är ett hålrum som är fyllt av ledvätska. Vätskan är
gulaktig och trögflytande, dess funktion är att smörja, verka stötdämpande och transportera näringsämnen. Brosket i leden får
sin näring via ledvätskan då det saknar blodtillförsel. I ledstrukturen finns även ligament som tillsammans med senor och även
muskler bidrar till stabiliteten. Vid belastning pressas brosket
ihop och ledvätskan flödar ut i ledhålan för att sedan sugas
tillbaka när belastningen upphör.
Viktiga ämnen för väl fungerande leder är t ex glukosamin,
hyaluronsyra, MSM, kondroitinsulfat, kisel och galaktolipider.

Muskelvävnaden består av tre olika sorters fiber med olika egenskaper. Alla muskler består av samtliga sorter men sammansättningen varierar beroende på t ex ålder, ras, kön och vilket arbete
hästen utför. Typ 1 är en långsam fiber som är uthållig och arbetar
med syre närvarande. Typ 2a är mycket explosiv och fungerar
både med och utan syre. Typ 2b är också mycket explosiv men
saknar uthållighet och arbetar utan syre.

MAGE & TARM

Prestationsförmågan påverkas av hur musklerna tränas och genom att de är näringsförsörjda både för att kunna arbeta och för
att kunna föra bort slaggprodukter. Om musklerna är vältränade
minskas även slitaget på lederna genom att de bär upp skelettet
bättre och även tar emot påfrestningen vid t ex en landning
efter ett hinder.

Viktiga ämnen för en väl fungerande mage (förutom grovfoder
och ev övrigt kompletteringsfoder) är inulin, jäst (t ex Diamond V),
lecitin och PV70.

Viktiga ämnen för en väl fungerande muskulatur är t ex protein,
aminosyror, thiamin, E-vitamin, selen, magnesium, MSM och
gammaoryzanol. Utvärtes kan liniment och leror vara positivt
för värmande och kylande effekt före eller efter arbetet.

Som tidigare beskrivet är hästens matsmältning helt beroende
av fiber för att mikroorganismerna ska fungera och utvinna
optimalt med näring ur fodret. Foderutnyttjandet är väldigt viktigt för att det vi tillför hästen via foderstaten verkligen tas upp.
En matsmältning i obalans kan både leda till sämre prestation
och till olika sjukdomar som fång, kolik mm.

TEMPERAMENT
Hästar är av naturen olika uppmärksamma på sin omgivning.
Olika årstider kan också påverka temperamentet, främst för ston
och hingstar. Genom att lära känna hur hästen påverkas av olika
situationer och miljöer kan man via olika ämnen underlätta för
hästen att fungera och må bra. Vid fara bildas det flera ämnen
i kroppen som måste neutraliseras med hjälp av andra ämnen.
Dessa finns i begränsad mängd i kroppen och för att skynda på
processen är det bra att tillföra dessa ämnen.
Viktiga ämnen för ett väl fungerande temperament är magnesium,
tryptofan, thiamin och munkpeppar.

B-VITAMIN TOTAL		

STALLRENGÖRING

KLÅDA

SKÖTSEL

TEMPERAMENT

PÄLS / HOVAR / HUD

MAGE / TARM

PRESTATION

MUSKLER

LEDER

ELEKTROLYTER

LATHUND

NÄR DU ÄR OSÄKER PÅ VAD
SOM ÄR BÄST FÖR JUST DIN HÄST

MINERALER/VITAMINER

8

NYHET!

BIOMAGNESIUM
BIOMINERAL TOTAL
BIOZINC
FODERKRITA
FOSFORBALANS
HOOFBUILDER
KISELGUR FORTE
MUSKEL-E
SALT / SALTSTEN HIMALAYA
SELO-E
THIAMIN
VITAMIN C
CHIAFRÖ
CLEAR AIRWAYS		

NYHET!

DIAMOND V
DJÄVULSKLO 		
FIBERPLEX / FIBERPLEX SENSITIVE
LINFRÖOLJA
LOPPFRÖ / LOPPFRÖ MED ÄPPELSMAK
MUNKPEPPAR
RÖDBETA
SPIRULINA
ÄPPELCIDERVINÄGER
BETTER BLOOD
BIOCOOL
BIO ROSA CL
BIOGLUCOMIN COMPETITION
BIOGLUCOMIN / BIOGLUCOMIN + HA
BIOLURON
BIOSYNOV COMPLEX
HITARGO
MASTER MUSCLE
MSM 100
REHALYT BASIC / REHALYT BOOSTER
ARNIKA / ARNIKA GEL
BIO N’IX
BIOFECT
BIOFLOG
DJÄVULSKLO-GEL		

NYHET!

ICE GEL
LINIMENT BLUE
LINIMENT RED		

NYHET!

MILT BALSAM		

NYHET!

MILT SCHAMPO
SWEDE CLAY
THRUSH MAGIC
WARM´N ZOFT
ZINKSALVA

= tävlingskarens, se respektive
produktbeskrivning för mer information.

Använd doseringspump till alla våra flytande tillskott,
för enkel utfodring utan kladd och spill
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VITAMINS & MINERALS

0537
0538

1,2 kg
3,6 kg

BIOMINERAL TOTAL

FODERKRITA

• Komplett mineralfoder
• Innehåller makro- och mikromineraler
• Smaklig och lätt att dosera
• Kalcium, fosfor, magnesium, kisel, järn, jod,
koppar, mangan, zink och selen

• Kalciumtillskott
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Finkornigt för bättre upptag

DOSERING			

DOSMÅTT

DOSERING			

DOSMÅTT

20-40 g			

1-2

15-60 g			

0,5-2

1 dosmått = 20 g
1,2 kg = 40 dagsgivor vid 30 g/dag

1219
1019
1008

2 kg
6 kg
25 kg

1 dosmått = 30 g
2 kg = 67 dagsgivor vid 30 g/dag

MINERALER

1246

2 kg

MINERALER

FOSFORBALANS

BIOMAGNESIUM

• Fosfortillskott
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Vid kalkrikt grovfoder

• Magnesium med hög biologisk tillgänglighet
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Används även till spända och nervösa hästar

DOSERING			

DOSMÅTT

DOSERING			

DOSMÅTT

10-30 g			

1-3

10-20 g			

1-2

1 dosmått = 10 g
2 kg = 100 dagsgivor vid 20 g/dag

0649
0646
0648

400 g
1,5 kg
5 kg

1 dosmått = 10 g
400 g = 27 dagsgivor vid 15 g/dag

MINERALER

MINERALER

TEMPERAMENT

Dressyrryttaren Johanna Due-Boje med hästen Mazy Klövenhöj.
Tillsammans tränar de mot Grand Prix.

”

Mina absoluta favoritprodukter från Eclipse Biofarmab
är bl a Biocool och Biomagnesium. Dessa i kombination
fungerar super på mina heta känsliga hästar så de kan
hålla fullt fokus vid tillfällen som kan göra dem
extra spända-t ex vid stora tävlingar.
En annan produkt vi använder flitigt är Arnika Gel
som vi alltid masserar hästens muskler med över rygg
och länd efter extra hårda arbetspass!

SALT

SALTSTEN HIMALAYA

• Rent salt
• För att upprätthålla salt- och vätskebalansen
• Behovet ökar vid värme och hård ansträngning

• Rent salt
• För att upprätthålla salt- och vätskebalansen
• Behovet ökar vid värme och hård ansträngning

DOSERING

DOSMÅTT

Vila, lätt arbete
20 – 45 g/dag 0,5-1
Medelhårt arbete 60 – 90 g/dag 1,5-2
Hårt arbete
90 – 150 g/dag 2-3
0911

7 kg

78650000
610032

ca 1-2 kg
ca 2-3 kg

1 dosmått = 45 g
7 kg = 155 dagsgivor vid 45 g/dag
MINERALER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

ELEKTROLYTER

MINERALER

ELEKTROLYTER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

VITAMINS & MINERALS

Kompletterar foderstaten med
vitaminer och mineraler.

VITAMINS & MINERALS
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”

SELO-E

Det pratas mycket om att vi i Sverige har
selenfattiga jordar. Hur påverkar det hästarna
och vad kan jag göra åt det?
Det stämmer att många delar av Sverige har selenfattiga
jordar och det är därför viktigt att ta en mineralanalys
av grovfodret. Selen är ett viktigt ämne för hästen och
eftersom selen är giftigt i för stora överskott bör man ha
kontroll över mängden som tillförs. Selen finns i de flesta
mineralfoder. Det kan dock vara svårt att tillgodose behovet
enbart genom att ge ett mineralfoder eftersom det då
kan bli överskott av andra mineraler. Då kan man istället
använda Selo-E, en mer koncentrerad produkt som ges
i mindre mängd. Selo-E innehåller även E-vitamin då
dessa ämnen samverkar.

1137
1138
1117

900 g
1,8 kg
5,4 kg

• E-vitamin och organiskt selen för bättre upptag
• För hårt presterande hästar
• Innehåller prebiotikan inulin för mage och tarm

0977
0976

900 g
1,8 kg

DOSERING

DOSMÅTT

11-33 g

0,5-1,5

1 dosmått = 22 g
900 g = 41 dagsgivor vid 22 g/dag
VITAMINER

MINERALER

MUSKLER

PRESTATION

MUSKEL-E

BIOZINC

• E-vitamin
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Vid hård ansträning, t ex tävling och resor

• Rent zinktillskott
• Hög biologisk tillgänglighet
• Vid brist i foderstaten eller vid bristsymptom

DOSERING			

DOSMÅTT

DOSERING

DOSMÅTT

22 g			

1

11 g			

1

0536

1 dosmått = 22 g
900 g = 41 dagsgivor
VITAMINER

MUSKLER

400 g

PRESTATION

1 dosmått = 11 g
400 g = 36 dagsgivor
MINERALER

PÄLS

KLÅDA

KISELGUR FORTE
• Rent kisel i pulverform
• För leder, senor och ligament
• För hovar, hud och päls

0798
0797

500 g
2 kg

DOSERING			

DOSMÅTT

3 g			

1

1 dosmått = 3 g
500 g = 167 dagsgivor
MINERALER

LEDER

HOVAR, HUD, PÄLS

HOOFBUILDER
• Biotin, kiselgur, MSM, inulin och
fermenterad jäst
• Vid hovsprickor, dålig hovtillväxt mm
• Kan även användas förebyggande

0938
0939

900 g
1,8 kg

DOSERING

DOSMÅTT

30 g

1,5

1 dosmått = 20 g
900 g = 30 dagsgivor
MINERALER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

VITAMINER

”

Min häst har så dåliga hovar, de växer långsamt och han får ofta sprickor. Finns det något
tillskott som kan hjälpa honom?

Som vanligt är alltid grunden en väl anpassad foderstat
med ett analyserat grovfoder. En häst behöver även aktiveras
och röra sig för att hovarnas tillväxt ska stimuleras. Om
den ändå har problem finns det lite olika produkter att
använda. Vid mindre problem kan det räcka att tillföra
Kiselgur Forte. Kisel är bra för hovarna, men även viktigt
för brosk, senor och hud. Vid större problem kan man
använda Hoofbuilder, en produkt med många viktiga
ingredienser för hoven. Den tillför biotin, kisel, MSM,
inulin och jäst. Att bygga upp en hov tar tid så man kan
behöva använda produkterna i minst ett halvår innan man
ser tydliga resultat.
Vid problem med strålröta eller white line disease finns en
antiseptisk hovpasta i tub, Thrush Magic, som appliceras
i hoven. Den kan även läggas under skon i samband med
skoning.

HOVAR

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

VITAMINS & MINERALS
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B-VITAMIN TOTAL
NYHET!

• B-vitaminer (B1, B2, B6, B12, biotin), inulin och jäst
• Vid foderbyten, stress, pälssättning, pälsfällning mm
• Tillsats av inulin och jäst främjar den egna produktionen

600984 450 g
601067 2 kg

DOSERING

DOSMÅTT

10 g

2

1 dosmått = 5 g
450 g= 45 dagsgivor
VITAMINER

1031
1167

250 g
1 kg

”

Fem av de för hästen viktigaste B-vitaminerna i
kombination med inulin och jäst som främjar den
egna B-vitaminproduktionen i tarmen.

MAGE & TARM

PÄLS & HUD

THIAMIN

VITAMIN C

• Vitamin B1
• Används när fodrets innehåll ej täcker behovet
• Rekommenderas vid patellaupphakning

• C-vitamin
• Tillför antioxidanter
• Tillsats av inulin som förbättrar upptaget

DOSERING

DOSMÅTT

DOSERING

DOSMÅTT

4,5 g

1

10-20 g

1-2

1065

1 dosmått = 4,5 g
250 g = 56 dagsgivor
VITAMINER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

500 g

1 dosmått = 10 g
500 g = 33 dagsgivor vid 15 g/dag
VITAMINER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

DIGESTION & HEALTH
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DIGESTION & HEALTH

Optimerar hästens allmänna välmående,
matsmältning och tarmhälsa.

”

ÄPPELCIDERVINÄGER
• Naturligt fodertillskott
• Smaksättning av vatten
• Kan användas vid tvättning

DOSERING

50-100 ml
5 liter = 100 dagsgivor vid 50 ml/dag
1195

5 liter

PRESTATION

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

Äppelcidervinäger förser hästen
rikligt med 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.

SKÖTSEL

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.
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SUPERFEEDS!

DIGESTION & HEALTH

Superfeeds är fyra fodertillskott med högt innehåll av viktiga näringsämnen såsom mineraler, vitaminer,
aminosyror, fettsyror och antioxidanter. Produkterna innehåller bara naturliga råvaror.

RÖDBETA - SUPERFEED
• Ekologiskt rödbetsextrakt
• Till högpresterande hästar
• Smakligt, lätt att dosera och
behöver inte blötläggas

0547

650 g

EKOLOGISK

DOSERING

DOSMÅTT

25 g

1

1 dosmått = 25 g
650 g = 26 dagsgivor
PRESTATION

SPIRULINA - SUPERFEED
• Spirulina odlad i slutna,
processkontrollerade tankar
• Till högpresterande hästar och
kan även förbättra fertiliteten
• Rik på antioxidanter

0546

650 g

DOSERING

DOSMÅTT

8,5-17 g

1-2

1 dosmått = 8,5 g
650 g = 76 dagsgivor vid 8,5 g/dag
LEDER

MUSKLER

CHIAFRÖ - SUPERFEED
• Högt innehåll av viktiga näringsämnen
• 100% smältbarhet
• Lågt innehåll av socker och stärkelse

0540

2,5 kg

DOSERING

DOSMÅTT

90 g

3

1 dosmått = 30 g
2,5 kg = 27 dagsgivor
MAGE & TARM PÄLS, HOVAR & HUD

DJÄVULSKLO
• Naturlig ört från certifierad odling
• 100% ren, mald djävulsklorot
• 96 timmars tävlingskarens

0545

600 g

DOSERING

DOSMÅTT

9-27g

1-3

1 dosmått = 9 g
600 g = 66 dagsgivor vid 9 g/dag
LEDER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

MUSKLER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

”
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DIGESTION & HEALTH

Mitt sto är så tjurigt mot skänkeln och även
när jag spänner sadelgjorden, vad kan jag göra
för att få henne gladare?

MUNKPEPPAR

Sto kan ha svårt med sina brunstperioder och för att underlätta kan man ge Munkpeppar. Det är en naturlig ört
som använts i hundratals år mot hormonell obalans. Eftersom äggstockarna ligger precis bakom sadelläget kan det
vara förklaringen till att stoet blir irriterat när sadelgjorden
ska spännas. Viktigt att tänka på är att Munkpeppar har
48 timmars tävlingskarens.
Tjurighet kan också ha andra orsaker, t ex magsår och
obalans i matsmältningssystemet. För ett optimalt utnyttjande
av fodret är det väldigt viktigt att tarmfloran är i balans
och kan utvinna alla viktiga näringsämnen i fodret. För
att stödja systemet kan man använda Fiberplex som
innehåller flera nyttiga ingredienser såsom fiberkoncentratet PV70, fermenterad jästkultur, metionin, B-vitaminer
och lecitin. Fiberplex finns även utan jäst, Fiberplex
Sensitive, för de hästar som är känsliga för jäst eller inte
gillar smaken.

• Stödjer hormonbalansen och stabiliserar
humöret
• Mald för bästa upptaglighet
• 48 timmars tävlingskarens

0803
0805

200 g
600 g

DOSERING

DOSMÅTT

11-16,5 g

1-1,5

1 dosmått = 11 g
200 g = 14 dagsgivor vid 14 g/dag
TEMPERAMENT

Fotograf: Therese Stackelberg

”

Vi träffades på Friends under SIHS 2018 och ni tipsade om
Fiberplex till min häst med mag/tarmproblem!
Jag måste bara TACKA er för tipset! Efter 3-4 dagar med
Fiberplex så stabiliserades magen och allt ”prutt-vatten” var
väck! Hästen har fått tillbaka energi, satt muskler och pälsen
glänser som aldrig förr! / Anna Leppäniemi, Stockholm

DIAMOND V		

FIBERPLEX & FIBERPLEX SENSITIVE

• Fermenterad jästkultur
• Kan förbättra näringsupptaget
• Viktiga näringsämnen till
mikroorganismerna i grovtarmen

• Dietiskt fodertillskott till häst
• Kan motverka kroniska matsmältningsstörningar
• Baserat på fibrer, avdödad jäst, lecitin,
metionin och vitaminer
• Fiberplex Sensitive är utan jäst för kräsna hästar

DOSERING

DOSMÅTT

Unghästar
25 – 35 g/dag
Fullvuxna hästar 40 – 60 g/dag
7080

3 kg

1-1,5
2-3

1 dosmått = 20 g
3 kg = 75 dagsgivor vid 40 g/dag
MAGE & TARM

PRESTATION

LINFRÖOLJA
• Svensk kallpressad linfröolja med högt
innehåll av omega-3 och omega-6
• Långvarig balanserad energi
• Ger blank päls och kan förbättra
foderutnyttjandet
DOSERING

0988
1 liter
0801 2,5 liter
0987
5 liter
0978 25 liter

20-150 ml
1 liter = 33 dagsgivor vid 30 ml/dag
PRESTATION

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

MAGE & TARM

1192
1125
1133

900 g
2,7 kg
6 kg

1124
2,7 kg
		 Sensitive

”

DOSERING

DOSMÅTT

60-120g

2-4

1 dosmått = 30 g
2,7 kg = 30 dagsgivor vid 90 g/dag
MAGE & TARM

Min häst är tunn och behöver gå upp i vikt,
hur ska jag göra?

Om hästen är tunn ska man alltid se över foderstaten så
mängden man ger motsvarar behovet. Det kan även
finnas anledning att göra en kontrollanalys av grovfodret så
det innehåller den mängden näring som man räknar med.
Generellt börjar man alltid öka mängden grovfoder innan
man ökar mängden av andra foder. Om allt ser bra ut och
hästen ändå är tunn (vi förutsätter att den är avmaskad och
frisk för övrigt) kan tillskott av Linfröolja vara ett bra alternativ.
Olja är väldigt energirikt och energin är sk långsam energi
som inte gör hästen pigg på samma sätt som energi från
socker och stärkelse kan göra.

PÄLS & HUD

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

DIGESTION & HEALTH
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LOPPFRÖ
• Psylliumfrö, naturell eller med äppelsmak
• Bildar gel i hästens mage som för bort sand och grus
• Minskar risk för sandkolik

0549

2,5 kg

0998

5 kg

0770

25 kg

0548

2,5 kg med äppelsmak

0997

5 kg med äppelsmak

”

Våra hagar är väldigt blöta och leriga,
vad ska jag tänka på?

Under stora delar av året går många hästar i barmarkshagar
och letar efter grässtrån och annat ätbart. Risken är då stor
att de får i sig grus och lera vilket i förlängningen kan samlas
i tarmen och orsaka sandkolik. Det är då bra att tillsätta
Loppfrö i fodret. Loppfrö bildar ett segt slem som tar med
sig partiklarna ut från tarmarna och minskar risken för kolik.
Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

DOSERING

DOSMÅTT

100 g

4

1 dosmått = 25 g
2,5 kg = 25 dagsgivor
MAGE & TARM

Loppfrö finns även med äppelsmak för kräsna hästar.
Det är också viktigt att inspektera ben och karleder noga varje
dag då det ofta finns bakterier i leran som kan få fäste om hästen
får små sår. Om hästen har ett sår rekommenderar vi Zinksalva,
en mjukgörande salva som bl a innehåller lanolin, mandelolja,
MSM och A- och D-vitamin. Den passar bra till alla sår och extra bra
till mugg.
För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se
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TRAINING & COMPETITION

TRAINING & COMPETITION
Produkter för ökad prestation
vid träning och tävling.

1183
1193
1054

450 g
2 kg
6 kg

BIOGLUCOMIN

BIOGLUCOMIN + HA

• Högkoncentrerad glukosamin med
tillsats av inulin
• För äldre samt presterande hästar
• 96 timmars tävlingskarens

• Glukosamin, hyaluronsyra och inulin
• För äldre samt presterande hästar
• 96 timmars tävlingskarens

DOSERING

DOSMÅTT

DOSERING

DOSMÅTT

7,5-22,5 g

1-3

7,5-22,5 g

1-3

1 dosmått = 7,5 g
450 g = 30 dagsgivor vid 15 g/dag

0973
0974
0975

450 g
2 kg
6 kg

1 dosmått = 7,5 g
450 g = 30 dagsgivor vid 15 g/dag

LEDER

LEDER

”

BIOGLUCOMIN COMPETITION
• Kondroitinsulfat, hyaluronsyra, MSM och inulin
• För äldre samt presterande hästar
• 0 timmars tävlingskarens

0692

450 g

DOSERING

DOSMÅTT

7,5-15 g

1-2

1 dosmått = 7,5 g
450 g = 30 dagsgivor vid 15 g/dag
LEDER

Min häst är 15 år och tävlar på medelsvår nivå
i hoppning. Vad ska jag tänka på för att den ska
kunna fortsätta tävla på denna nivå så länge
som möjligt?

En häst som tävlar och tränar på hög nivå behöver ofta
lite extra hjälp med ämnen för ledernas och musklernas
funktion. De utsätts för påfrestningar utöver det vanliga
och med åldern minskar kroppens förmåga att nybilda
viktiga ämnen i samma takt som de förbrukas. För lederna
är det viktigt att tillföra Bioglucomin och Bioluron alternativt Bioglucomin + HA. Ämnena i dessa produkter
finns i strukturerna kring leden och i ledvätskan. Glukosamin har 96 timmars tävlingskarens så inför en tävling byter
man ut till Bioglucomin Competition.
Musklerna behöver också extra hjälp att återhämta sig
och många hästar mår bra av MSM, ett organiskt svaveltillskott som bl a gör cellväggarna mer genomsläppliga
vilket underlättar transporten av näringsämnen. På hästen
kan tillskott av MSM synas genom ökad smidighet och
rörlighet.
Det är även viktigt att se över så din häst får de mineraler
och vitaminer som den behöver, t ex behöver hårt arbetande hästar ofta extra E-vitamin som kan ges i form av
Muskel-E eller Selo-E.

BIOLURON

BIO ROSA CL

• Högmolekylär hyaluronsyra
• För äldre samt presterande hästar
• 0 timmars tävlingskarens

0888

1 liter

• 100% rent nyponpulver från bergsnypon
• Rik på C-vitamin, galaktolipider och
antioxidanter
• Av livsmedelskvalitet

DOSERING

DOSERING

DOSMÅTT

10-20 ml

25-50 g/dag

1-2,5

1 l = 50 dagsgivor vid 20 ml/dag

0887
0808
LEDER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

650 g
1,5 kg

1 dosmått = 19 g
650 g= 26 dagsgivor vid 25 g/dag
LEDER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

”

Visste du att…
… hästars främsta källa till MSM är gräs.
MSM-halten minskar betydligt när gräset torkas till hö och är i princip obefintligt
i hösilage. En häst som går ute på gräs några timmar per dag och fodras med
hösilage får därför i sig väldigt lite MSM.

MSM100
• Organiskt svaveltillskott
• Viktigt för många funktioner i kroppen
• För äldre samt presterande hästar
DOSERING

DOSMÅTT

10 g

1

1 dosmått = 10 g
1 kg = 100 dagsgivor
0996
1216

500 g
1 kg

LEDER

MUSKLER

BIOSYNOV COMPLEX
• Gurkmeja och grönläppad mussla, dosförpackad
• För äldre samt presterande hästar
• 0 timmars tävlingskarens
DOSERING

DOSPÅSE

40-80 g

1-2

1 dospåse = 40 g
1101

30 påsar x 40 g

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

MUSKLER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

TRAINING & COMPETITION
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TRAINING & COMPETITION

”

Min favoritprodukt från Eclipse Biofarmab är Hitargo.
Det är ett fantastiskt tillskott som ger den lilla extra
orken eller energin under träning och tävling. Det var
perfekt att ge min EM-ponny Vox Pop L Aulne mellan
Nations Cup omgångarna under våren och mästerskapen
under sommaren, säkert därför det gått så bra.
/Fanny Kullmyr - representerade Sverige i ponny-EM
i hoppning i Bishop Burton, England sommaren 2018
med sin ponny Vox Pop L Aulne.

HITARGO
• Kolhydrat i pulverform
• För effektiv inlagring av energi i musklerna
• Används före och efter tävling

DOSERING

1198

300 g

DL

200 g
2
4-7 timmars före tävling/hård träning
100 g
1
i första givan efter tävling/hård träning
PRESTATION

BETTER BLOOD
• Vitamin B12 och folsyra
• Med prebiotika (inulin) för effektivt
upptag av järn
• För hårt arbetande hästar

0916

400 g

DOSERING

DOSMÅTT

13 g

1

1 dosmått = 13 g
400 g = 30 dagsgivor
PRESTATION

BIOCOOL
• Lugnar utan att påverka prestationsförmågan
• Helt utan socker
• 0 timmars tävlingskarens
• B-vitaminer, C-vitamin, L-tryptofan
och magnesium

1097
1099

400 g
2 kg

DOSERING

DOSMÅTT

7,5-13 g

0,5-1

1 dosmått = 13 g
400 g = 30 dagsgivor vid 13 g/dag
TEMPERAMENT

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

”

Min häst blir spänd och ofokuserad när vi
är på tävling, finns det något sätt att få
honom att slappna av och koncentrera
sig på arbetet?

Vid fara bildas det flera ämnen i kroppen som måste
neutraliseras med hjälp av andra ämnen. Dessa finns i
begränsad mängd i kroppen och för att skynda på
processen är det bra att tillföra dessa ämnen genom foder
eller fodertillskott. Vid mindre spänningar kan
Biomagnesium vara till god hjälp men till vissa hästar
kan Biocool vara ett bättre alternativ då det även tillför
tryptofan, B- och C-vitaminer.
En stressad häst blir dessutom ofta dålig i magen vilket
gör att näringsämnen inte tas upp i den omfattningen som
det normalt sett gör. För att stabilisera matsmältningen och
stödja tarmfloran kan produkter som Diamond V och
Fiberplex användas. Dessa tillför prebiotika, dvs ämnen
som gynnar den goda mikrofloran och ökar förutsättningarna
för ett bättre foderutnyttjande.
Är spänningen hormonrelaterad kan Munkpeppar
användas.

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

19
REHALYT BASIC
• Elektrolytblandning
• Brist på elektrolyter kan försämra
prestationsförmågan
• Brist kan även försämra funktionen
hos nerver och muskler
• Natrium, kalium, klorid, glycin,
kelaterat kalcium och magnesium

1,5 kg
3 kg
12 kg

DOSMÅTT

20-60 g

1-3

TRAINING & COMPETITION

1252
1253
1255

DOSERING

”

Så nära hästens svett du kan komma.

1 dosmått = 20 g
1,5 kg = 75 dagsgivor vid 20 g/dag
ELEKTROLYTER

PRESTATION

REHALYT – BOOSTER

MASTER MUSCLE

• Elektrolyter, vitaminer och antioxidanter
• Tillgodoser behovet under tävling och krävande transporter
• Dosförpackad – praktiskt och hygieniskt

• Gammaoryzanol, lysin och E-vitamin
• Till hästar som behöver sätta muskler
• Dosförpackad – praktiskt och hygieniskt

DOSERING

DOSPÅSE

DOSERING

DOSPÅSE

50 g

1

20 g

1

1 dospåse = 50 g

1 dospåse = 20 g

1070
1071
1103

1049
1206
1207

10 påsar x 50 g
25 påsar x 50 g
50 påsar x 50 g
ELEKTROLYTER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

PRESTATION

30 påsar x 20 g
60 påsar x 20 g
90 påsar x 20 g
MUSKLER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

CARE & GROOMING
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”

When I saw how passionate the people at
Eclipse Biofarmab are about creating the
best possible products and the attention
to finding and using the highest quality
ingredients, it was a no brainer.
/Bruce Goodin
Hoppryttaren Bruce Goodin som tävlat fyra OS
för sitt hemland Nya Zeeland.

LINIMENT RED
• Dubbelverkande liniment, först kylande sen värmande
• Lätt och smidigt att massera in
• 0 timmars tävlingskarens
600425

0,5 liter

LEDER

MUSKLER

LINIMENT BLUE

DJÄVULSKLO-GEL

• Dubbelverkande liniment, först kylande
sedan värmande
• Lätt och smidigt att massera in
• 96 timmars tävlingskarens

• Djävulskloliniment i gelform
• Djävulskloroten kommer från en
certifierad odling
• 96 timmars tävlingskarens

1078
1079

600424

0,25 liter
1,0 liter

LEDER

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

MUSKLER

NYHET!

SKÖTSEL

0,5 liter

NYHET!

SKÖTSEL

LEDER

MUSKLER

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

ARNIKA

ARNIKA GEL

• Rent arnikaliniment
• Lätt och smidigt att massera in
• 0 timmars tävlingskarens

• Rent arnikaliniment i gelform
• Lätt och smidigt att massera in
• 0 timmars tävlingskarens

DOSERING
1058
1059

LEDER

DOSMÅTT

0,5 liter
1,0 liter

MUSKLER

1062
1263
0645

0,5 liter
1,0 liter
2,7 liter

LEDER

SKÖTSEL

MUSKLER

SKÖTSEL

ICE GEL

WARM´N ZOFT

• Kylande liniment
• Lätt och smidigt att massera in
• 96 timmars tävlingskarens

• Linimentschampo som används efter hård
ansträngning
• Kombinerar rengöring och stimulans av
cirkulationen i musklerna
• 0 timmars tävlingskarens

DOSERING
1169
1170

DOSMÅTT

0,5 liter
1,0 liter

MUSKLER

SKÖTSEL

”

Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande rengöringsmedel med
kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Den aktiva
substansen tillhör gruppen kvartära ammoniumföreningar och är
dokumenterat effektiv mot såväl grampositiva (bl a EHEC, Salmonella
Typhimurium, Campylobacter Jejuni) som gramnegativa bakterier
(bl a Staphylococcus Aureus, Listeria monocytogenes), virus, svamp och
mögel.
Biofect innehåller väldokumenterade råvaror och följer t ex OECD:s
riktlinjer, dvs krav på att de ingående ämnena är lätt biologiskt nedbrytbara. Biofect är effektiv vid låg temperatur, är utan hälsorisker
för djur och människor och har ingen negativ påverkan på metaller,
t ex transportens aluminium.

BIO N’IX
• Klådstillande kräm med benzylbensoat,
används vid knottallergi och soleksem
• Verkar mjukgörande och hämmar
bakterietillväxt
• Kan även användas förebyggande
DOSERING
0760
0759

0815
0816
0814

DOSMÅTT

0,5 liter
1,0 liter

0,5 liter
1,0 liter
2,5 liter

LEDER

MUSKLER
LEDER

SKÖTSEL

BIOFECT
• Rengör och desinficerar i t ex stall,
boxar, transporter och kliniker
• Verksamt vid låg temperatur
• Kan även användas som tvättmedel
0550
0902

2,5 liter
Applikator
STALLRENGÖRING

”

Jag har en häst som kliar sig i man
och svans. Finns det något jag kan
använda för att minska klådan?

Det finns många orsaker till klåda och vissa raser, t ex islandshästar,
har ofta problem med knottallergi. Var noga med att tvätta
utsatta områden med Milt Schampo och använd därefter vår
klådstillande kräm Bio N’ix. Den innehåller den aktiva substansen benzylbensoat som även används mot löss och skabb hos
människor. Bio N’ix är dessutom mjukgörande och bidrar till att
hämma bakterietillväxten. Kan även användas i förebyggande
syfte innan klådan börjat.
Klåda och eksem kan också vara ett tecken på zinkbrist och det
kan vara aktuellt att prova om BioZinc kan hjälpa. Det är ett
koncentrerat zinktillskott som kompletterar foderstaten.

KLÅDA

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

CARE & GROOMING
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CARE & GROOMING
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”

Kyllera för häst. Används efter hårda arbeten samt
vid den dagliga skötslen av tävlingshästens ben.

BIOFLOG EXTRA STARK

SWEDE CLAY

• Värmande lera för muskler och ben
• Lämplig att använda före arbete
• Komplement till fysisk uppvärmning

• Kylande lera för hästens ben
• Efter hårda ansträngningar, vid akuta skador eller överansträngning
• Leder bort värme från benen

DOSERING
1094
1095
1096

LEDER

2 kg
4 kg
10 kg
MUSKLER

DOSMÅTT

1050
1055
1051

2 kg
4 kg
10 kg

SKÖTSEL

LEDER

MUSKLER

SKÖTSEL

HOVAR

SKÖTSEL

THRUSH MAGIC
• Antiseptisk hovpasta med rengörande effekt
• Används vid strålröta och ”White Line Disease”
• Effektiv och lätt att använda
1186

30 g

NYHET!
ZINKSALVA
• Mjukgörande vårdande salva
• För mugg och andra småsår
• Innehåller ingredienser som kan förbättra
läkningen
0756
600426

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

450 ml
145 ml

SKÖTSEL

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

CARE & GROOMING
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MILT SCHAMPO
• Milt och skonsamt för daglig användning
• Balanserat pH
• Innehåller lanolin som förhindrar uttorkning
0555
0557

1,0 liter
1,0 liter, refill

PÄLS

SKÖTSEL

”

Milt oparfymerat balsam i sprayform.
Kan användas på hela hästens kropp.
Konditionerande och utredande samt
förhindrar uttorkning. Varsamt mot hästens
hud och ger en långvarig glans. Med aloevera.

NYHET!
MILT BALSAM
• Milt och skonsamt för daglig användning
• Utredande och förhindrar uttorkning
• Praktisk sprayflaska
600985

0,5 liter

PÄLS

SKÖTSEL

ECLIPSE LÄDEROLJA
• Praktisk sprayflaska
• Djupverkande och vattenavstötande
• Skyddar lädret mot uttorkning
1043

400 ml

IMPREGNERING
• Praktisk sprayflaska
• Återger vattenavstötande egenskaper
• För täcken och andra textilier
1175

Läs mer om råvaror och
ingående ämnen på sid 4-6.

400 ml

För fullständig produktbeskrivning;
besök eclipsebiofarmab.se

VÅRA SPONSORRYTTARE & UNGA AMBASSADÖRER!

Att aktivt sponsra verksamma inom hästsport är viktigt för Eclipse Biofarmab. Samarbetet med våra ryttare och kuskar,
både proffs och amatörer, innebär att de använder våra produkter i sitt dagliga arbete och vi får i vår tur ta del av deras
synpunkter som är värdefulla för oss i vårt utvecklingsarbete.
Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med alla våra ryttare och kuskar – de gör ett fantastiskt arbete.

MARIA GRETZER

ISABELLA TOVEK

JOHANNA DUE-BOJE

EVELINA TOVEK

FILIPPA CLAUSEN

BRUCE GOODIN

PETER UNTERSTEINER

SVEND DYHRBERG

CAMILLA LIND

AMANDA LINDHOLM

ELLEN HIDGÅRD

FANNY KULLMYR

HUGO FRITZSCHE

KIM GUDMUNDSSON

LOVA HIDGÅRD

MOA BEHRENS

THELMA STJERNBERG

ECLIPSE BIOFARMAB
Hålarpsvägen 15, SE-269 62 Grevie
Box 1180, SE-269 25 Båstad
+46 431-44 59 00 info@eclipsebiofarmab.se

eclipsebiofarmab.se

