GURKMEJA

ANTIOXIDANT

• Till högpresterande och äldre hästar
• Kraftfull antioxidant
• Neutraliserar fria radikaler
Gurkmeja (Curcuma Longa) är en kraftfull naturlig antioxidant med stark förmåga att neutralisera fria radikaler. Det aktiva ämnet, kurkumin är mycket
känsligt för luft, fukt och ljus, vilket ställer speciella krav på odling, skördbearbetning, transport och förpackning.
Eclipse Biofarmabs gurkmeja är mycket noga utvald och har godkänts i tre laboratorietester avseende kurkuminkoncentration* och har inga spår av
bekämpningsmedel och tungmetaller. *(När gurkmeja används som krydda (ingår i curry) har man inga krav på att bevara det aktiva ämnet. Det innebär
att kryddgurkmejan vanligtvis innehåller låga halter av kurkumin och kan även ha spår av bekämpningsmedel och tungmetaller.)
Gurkmeja är medlem av ingefärasläktet och är mest känd för sina antiseptiska och antiinflammatoriska egenskaper. Gurkmeja har använts till människor i
1000-tals år som naturmedicin mot både bakterier och inflammationer. Man använder den än idag för att motverka inälvsparasiter.
Det är viktigt att skydda produkten, då den snabbt tappar sin funktion i kontakt med oxidation, fukt och UV-ljus. Eclipse Biofarmab har rigorösa
transportkrav för att säkerställa att råvaran bibehåller den höga kvalitet vi köper.
Vi har valt att alltid dosförpacka produkter som innehåller gurkmeja för att hålla kurkuminet väl skyddat. Öppnad påse bör utfodras med, inom 1 timme.
Eclipse Biofarmab har haft gurkmeja som ingrediens i sitt sortiment sedan början av 90-talet i vår BIOSYNOV COMPLEX. Denna produkt riktar sig till
äldre och högpresterande hästar och finns på mer än 20 marknader runt om i världen.

PRODUKTBESKRIVNING
Ren gurkmeja.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fodertillskott för tränande, tävlande samt äldre hästar.
SAMMANSÄTTNING
100% Gurkmeja.
.

DOSERING
Normaldos: 1 påse/dag.
Vid hård ansträngning: 1 påse morgon och kväll samma dag som den
hårda ansträngningen. Blandas väl i blött foder i direkt anslutning till
utfodringen. (Innehållet i bryts ner i stallmiljön.)
ARTIKELNUMMER
0409 2 x 20 g (30st per hink (1,2 kg))
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