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Den kylslagna
leran

Att vitlera har flera goda effekter på människor och djur har man vetat
länge. Som ansiktsmask kan man boosta en trött hud och till hästen finns
det både en som kyler och en som värmer. Ofta används den till benen.
Läs mer om den vita blandningen, hur man framställer den och vad som
AV: KARIN ANDERSSON
gör118att den fungerar så bra.
ALLT OM TRAVSPORT

TILLBEHÖR
Fem vanliga fel:

Fortsättning på nästa sida
ALLT OM TRAVSPORT

119

Fortsättning på nästa sida

u

u

TILLBEHÖR

Kylleran används både efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben i förebyggande syfte.

Å

ret är 1983. Lars-Erik
Jeppsson står med sin
cementblandare bakom
huset och experimenterar med vad som
skulle bli en hälsolera
för hästar. Inspirationen fick han av
sin travhäst Hishults Blondie som
var bräcklig och emellanåt halt.
Jeppsson, som var fysioterapeut,
blandande lera med utvalda mineraler och fick till en kylande, effektfull lermix för hästar. Detta skulle
nu hjälpa stoet upp i karriären.
När Lars-Erik Jeppson startade
sitt experiment hade han ingen
aning om att leran skulle bli en
succe! Det blev den - men Jeppsson
stannade inte där. Han utvecklade
fodertillskott, liniment, salvor och
vitaminer av olika slag. När han
sålde sitt företag Eclipse Biofarmab ab
2014 innefattade företagets portfölj
en stor mängd olika hälsoprodukter.
Allt Om Travsport möter ”det
nya” Eclipse Biofarmab i Halmstad
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för att få veta mer om den
vita leran och några av
personerna i den nya regin
som berättar om arvet.
Theá Lökkeberg, marknadsansvarig, tillsammans
med kollegorna Malin
Hidgård, produktchef, och
Henrik Dahlqvist, verksamhetsansvarig, möter
oss och berättar om leran.
– I travstall är den
enormt populär. Men den
går hem också hos distansryttarna och inom galoppen.
Våra produkter säljs i 21 länder
och i Dubai används kylleran
även till kameler som tävlar
i kamelgalopp
där, säger Henrik
Dahlqvist.
Han berättar
att hästägare i varmare länder gläds
åt kylleran. De använder den på
hästens rygg för att kyla ner ett djur

Théa Lökkeberg, marknadschef, Malin
Hidgård, produktchef i mitten och Henrik
Dahlqvist, ansvarig för produktion.

som exempelvis transporteras
hem i en varm hästtransport.
Kylleran används både efter
hårda arbeten samt vid den
dagliga skötseln av hästens ben
i förebyggande syfte.
– Har man överansträngt
hästen och det blivit små, små blödningar
i ligamenten kyler man snabbt och stoppar blödningarna. Den unika samman-
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Vill man ha en långsammare avkylning lägger man
papper utanpå leran och bandagerar.

!

Kylleran, karensfri

sättningen i leran absorberar värme
från benen, vilket ger en djupverkande, effektiv avkylning för vård av
mindre bristningar direkt efter hård
ansträngning. Med kylning minskar
genomströmningen i blodsystemet så
att mindre blödningar i hud och ytliga
vävnader kan läka snabbare. Leran
stryks på i ett tjockt lager över senor
och leder och får sitta på tills leran är
torr.
Vill man ha en långsammare avkylning lägger man papper utanpå leran
och bandagerar. På så sätt får man
först en kylande effekt (men inte lika
effektiv som enbart leran), sedan en
värmande. Den pappersinpackade leran
blir som ett stallbandage. Den torra
leran kan lätt borstas eller tvättas bort
när den torkat, säger Malin Hidgård.
Leran produceras efter noggranna anvisningar. Basen är kaolin
och kontroller och protokoll finns i
alla produktionsled. Kaolin är namnet
på en kinesiska provins där stora fyn-

digheter av denna värdefulla substans
upptäcktes.
– Vi köper kaolinpulver från England
för en kortare transport. Sedan blandar
vi den i vad som ser ut som en degblandare och följer ett recept precis som
om det vore en sockerkaka.
Vi tillsätter vatten tills vi får den konsistens vi vill ha och
till sist mineralerna.
Innehållet i varje
burk eller hink är
ett hantverk där
varje blandning är
framtaget med känsla
och skicklighet, säger han. Övriga
ingredienser är magnesiumsulfat,
isättika, linolja, och natriumbensoat.
Proceduren att framställa
leran är exakt och provtagningar tas
regelbundet innan den fördelas i hinkar.

Kvalitettänkandet går som en röd tråd
genom företaget. Även miljön och ISO
certifikaten skvallrar om engagemang.
– Kylleran är karensfri och därför är
det stränga förordningar vid framtagningen. Man får exempelvis inte dricka
kaffe i samma rum, inte ens i samma
byggnad. Andra produkter som ges oralt
framställs i separat
byggnad. Detta för att
minimera alla risker
för att produkten ska
kontamineras.
Eclipse Biofarm
har även en motsvarighet till den kylande leran och det är en värmande lera.
– Det har funnits i några varianter
över åren, med och utan karens. Den vi
säljer nu är utan karens. Basen är precis
som kylleran kaolin men den innehåller
arnikatinktur, hamamelisextrakt, euFortsättning på nästa sida
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I ett gammalt mejeri Hishult produceras cirka 100 ton lera om året.

kalyptusolja, pepparmintolja, glycerin,
linolja, natriumbensoat och källvatten.
Den luktar extremt gott och det känns
på lång väg när den
används i stallet, säger
Henrik Dahlqvist.
Den värmande
varianten kräver ett
omslag utanpå leran och
sedan ett stallbandage för bästa effekt.
Leran kan även användas på hästens
rygg eller kors med ett omslag av ett
hästtäcke. Henrik Dahlqvist igen:
– Man stryker ett tjockt lager direkt
på det aktuella stället och lägg på plast

eller papper och utanpå det, alternativt
bomull eller ett vaddstycke Sedan ska
det verka i 8-16 timmar. Man kan se det
som uppvärmning
av hästens ben och
ryggmuskulatur
och som ett led
i skötseln inför
träning och tävling.
Eclipse Biofarmab ab har producerat fodertillskott och hästvårdsprodukter till såväl proffs som amatörer.
– 1997 blev Eclipse Biofarmab god-

känd som första utländska leverantör
till anrika The Hong Kong Jockey Club,
det är vi oerhört stolta för, säger Henrik
Dahlqvist.
Fabriken i Hishult omfattar ett
eget välutrustat laboratorium. Här
ansvarar specialister i biokemi och
mikrobiologi för utvecklingen och tillverkningen tillsammans med specialistveterinärer, en fysioterapeut och hovslagare. Eclipse Biofarmab ab har en lång
historia där kylleran var starten till allt.
Hishults Blondie tjänade över 300 000
kronor och skulle nog vara stolt att veta
att företaget i år firar 35-års jubileum.
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Blodanalyser för kontroll av hälsoläget hos häst

•Veterinärmedicinskt klinisk kemiskt laboratorium med diagnostik för smådjur och stordjur.
•Flexibel samarbetspartner med över 30 års erfarenhet i branschen.
•Omfattande analyspaket till fördelaktiga priser.
•Flertalet specialanalyser,
Borrelia IgG Line blot, ACTH,
Insulin med mera.

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad tel: 035-22 81 40
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e-mail: info@canilab.se

hemsida: www.canilab.se

