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EQmachTM

Et naturligt tilskudsfoder til at understøtte muskel-
funktionen

EQmachTM er et fodertilskud til heste, som understøtter muskelfunktionen, 
og hjælper hesten til at komme sig hurtigere efter hårde belastninger, såsom træning og konkurrencer. 
EQmachTM er et videnskabeligt udviklet tilskud baseret på patenteret brug af en naturlig forekommende 
bioaktiv marine ingrediens udvundet fra ”Holothuroidea Echinodermata”, også kendt som ”Søpølsen”.

Undersøgelser med tilskud af EQmachTM har vist, at under arbejde havde hestene et lavere niveau af 
mælkesyre i blodet sammenlignet med samme arbejdsbelastning før tilskud af EQmachTM. Når produktionen 
af mælkesyre i musklerne, overstiger den mængde mælkesyre, som kroppen kan nå at nedbryde og 
transportere væk fra musklerne, får man en ophobning af mælkesyre i musklerne. Denne ophobning af 
mælkesyre kan føre til nedsat udholdenhed pga. muskeltræthed. Tildeling af EQmachTM resulterede også i 
lavere CK-værdier (creatin kinase), som er et mål for, hvor stor nedbrydning af muskelfibre der sker under ar-
bejde. EQmachTM understøtter muskelfunktionen, så musklerne er bedre rustet til hårdt arbejde og medfører 
kortere restitutionsperiode.

Sammensætning:
EQmachTM indeholder GRATM (Good Recovering Agents) udvundet fra naturligt forekomne arter af: Avena 
Sativa (havre), Fabaceaes (ærteblomster), marine polysakkarider fra Holothuroidea Echinodermata (søpølse) 
samt lignende kilder til polysakkarider

Fodringsvejledning:
Tildel EQmachTM sammen med krybbefoderet om aftenen i den anbefalede mængde vist i nedenstående 
tabel. EQmachTM kan også blandes med lidt vand og gives direkte i munden. Ved tilfælde af stress (konkur-
rence, transport eller hård træning) kan man tildele op til 5 gange daglig dosering. Denne mængde kan 
tildeles i 3 til 7 dage.

Fodringsvejledning: 
Kropsvægt Daglig tildeling
150-300 kg 15 g EQmachTM/dag
300-400 kg 20 g EQmachTM/dag
400-600 kg 30 g EQmachTM/dag
>600 kg 40 g EQ machTM/dag

1 skefuld=20 ml=ca. 10 gram
Ved tvivl om hestens almene tilstand bør dyrlægen kontaktes

Kan fås i: 1 kg (varenr. 42078)
Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato. Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sollys. Låget skal sættes på 
efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 
Foderkategori: Tilskudsfoder
Må kun anvendes til dyr.
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Analytiske bestanddele:
Træstof  <1 %
Råfedt  25,9 %
Råprotein  4,3 %

Råaske  14,8 %
Vand 5,8 %
Jern                                          2,5 %
Zink  2,1 %

Kobber  1,1 %
Mangan  2,0 %


