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Equitop® Gonex
Equitop® Gonex är ett naturligt fodertillskott som är särskilt utvecklat för att stödja 
normalfunktion i ledbrosk, ledkapslar, senor och ledband. Gonex tillför viktiga 
byggstenar till ledstrukturerna och ser till att tillskottsämnena kommer dit i krop-
pen där det är mest behov för dem. Gonex innehåller extrakt av grönläppad mus-
sla (Perna canaliculus)(GLME), som innehäller rikligt med glykosaminoglykaner 
(GAG), fleromättade fettsyror och en speciell glycogenkombination.

Hur fungerar Equitop® Gonex?
Gonex tillför ledstrukturerna en rad olika näringsämnen som är naturliga bestånds-
delar i lederna, näringsämnen som därmed är essentiella för ledernas optimala 
funktion. Dessa beståndsdelar är både avgörande för stabilitet och smidighet i senor och ledband, samt för 
ledbroskens stötdämpande funktion. Gonex innehåller dessutom en speciell glykogen-komplex samt fler-
omättade fettsyror. Dessa komponenter smörjer och hjälper leden med att stå emot yttre påverkningar och 
belastning. På så vis gynnar Gonex hästens leder på flera sätt.

När har min häst behov av Equitop® Gonex?
Gonex rekommenderas särskilt till unghästar samt sports- och ridhästar, eftersom dessas leder oftast är ut-
satt för större belastning än normalt.

Gonex kan med fördel användas till:
- Föl och unghästar
- Sporthästar och hästar under stor belastning
- Äldre hästar och hästar med ledbesvär. 
Gonex förstärker ledbrosken, som fungerar som stötdämpare, och motverkar därmed sport-skador och öve-
ransträngningar. 

Vilken kvalitet har Equitop® Gonex?
Effekten är inte beroende av mängden GLME, men av kvaliteten av det. GLME i Equitop® Gonex är uteslut-
ande baserat på grönläppade musslor från kontrollerade odlingar i Nya Zeeland, som skördas när koncentra-
tionen av näringsämnen är som störst. Därefter blir extraktet utvunnet genom en certifierad produktionspro-
cess som garanterar maximalt fysiologiskt utnyttjande av näringsämnena. 

Sammansättning:
Socker 

Extrakt av grönläppad mussla  (20%)
Glukossirap

Vetestärkelse
Natriumklorid

Analytiska beståndsdelar:
Råprotein  9,4 %

Råfett  1,5 %
Råaska  4,6 %

Växttråd 1,7 %
Natrium 0,8 %
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Hur utfodrar jag min häst med Equitop Gonex?
Gonex är en ren naturprodukt som de flesta hästar äter frivilligt. Gonex kan ges genom hela hästens liv för att 
förstärka led-hälsan. Gonex är inte omfattat av några doping-restriktioner.

Doserings-vägledning:
En bytta räcker till ca. 30 dagars användning för en häst på 500 kg eller mer.

Hästens vikt i förhållande till dosering per dag. 
< 500 kg: 0,5 mått 
≥ 500 kg: 1 mått 

1 doseringsmätt motsvarar ca. 25 gram. 
Bör ges i minst 30 dagar eller enligt veterinärs ordination. Equitop® Gonex kan både blandas ut i fodret eller ges 
enbart utan foder. Innehåller musselextrakt - skall ej ges till idisslare. 

Kan fås i förpackning:
750 g (varenr. 36094)

Hållbarhet: 24 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och kallt. Locket ska sättas på efter användning. 
Skal helst användas innan datum som visas tillsammans med produktens serienummer på botten av förpack-
ningen.

Foderkategori: foder-tillskott
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