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EQmachTM

Ett naturligt tillskottsfoder till att understödja muskel-
funktionen

EQmachTM är ett fodertillskott till hästar som understödjer muskelfunktio-
nen och hjälper hästen till att återhämta sig efter hårda belastningar, så 
som träning och tävling. EQmachTM är ett vetenskapligt utvecklat tillskott 
baserat på patenterat bruk av en naturligt förekommende bioaktiv marin-ingrediens utvunnet från ”Holo-
thuroidea Echinodermata”, även känd som ”Sjögurkan”.

Undersökningar på användandet av EQmach visar att de deltagande hästarna hade en lägre nivå av mjölk-
syra i blodet jämfört med den samma arbetsmängd utan EQmach. När produktionen av mjölksyra i musk-
lerna överstiger den mängden som kroppen kan bryta ned och transportera ut, så får man en ansamling av 
mjölksyra i musklerna, vilket i sin tur kan leda till trötthet och minskad uthållighet. Utfodring av EQmach re-
sulterade också i lägre CK-värden (kreatin kinase), som är ett mått för hur mycket muskelfibrer som bryts ned 
under muskelarbetet. EQmach stödjer muskelfunktionen så att musklerna är bättre rustade till hårt arbete, 
dessutom hjälper EQmach till snabbare återhämtning.

Sammansättning:
EQmach innehåller GRA (Good Recovery Agents) utvunnet från naturligt förekommande arter av Avena 
Sativa (havre) Fabaceaes (ärtblomster) marina polysackarider från Holothuroidea Echinodermata (sjögurka) 
samt liknande källor till polysackarider

Utfodringsanvisning:
Ge EQmach tillsammans med kraftfodret på kvällen i den rekommenderade mängden som står angiven här 
nedan. EQmach kan också blandas med lite vatten och ges direkt i munnen. I fall av stress (tävling, transport 
eller hård träning) så kan man ge upp till 5 gånger den dagliga rekommenderade dosen. Denna mängd kan 
ges i 3 till 7 dagar.

Vägledande dosering: 
Kroppsvikt Daglig dosering
150-300 kg 5-15 g EQmachTM/dag
300-400 kg 10-20 g EQmachTM/dag
400-600 kg 15-30 g EQmachTM/dag
>600 kg 25-40 g EQ machTM/dag

1 sked=20 ml=ca. 10 gram
Vid osäkerhet om hästens allmäntillstånd bör veterinär kontaktas

Kan fås i: 1 kg (varunr. 42078)
Hållbarhet: 2 år från produktionsdatum. Förvaras torrt, svalt och inte i direkt solljus. Locket ska sättas på 
efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnum-
mer på burken. 
Foderkategori: Tillskottsfoder
Får endast ges till djur.

Analytiska beståndsdelar:
Växttråd  <1 %
Råfett  25,9 %
Råprotein  4,3 %

Råaska  14,8 %
Vatten 5,8 %
Järn                                          2,5 %
Zink  2,1 %

Koppar  1,1 %
Mangan  2,0 %
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