
Back on Track® GURKMEJA
Foderråvara för Häst

Gurkmeja från Back on Track® – en verkligt högkvalitativ produkt ifrån Indien som innehåller hela  
5 % curcurmin, helt utan tillsatser. En av våra bästsäljare!

Gurkmejan kan bidra till ökad rörlighet av stela leder ref 1, 2, 3

Gurkmejan är en mycket kraftig antioxidant, tio gånger starkare än vitaminer. Antioxidanter ger skydd mot fria 
radikaler, de instabila syremolekyler som kan skada celler och viktiga molekyler i kroppen ref 8

 
Därför skall du använda Back on Track’s Gurkmeja: 

 » Gurkmeja ifrån Indien anses vara den bästa i världen ref 8 
 » Hög Curcumin-nivå, den aktiva substansen som motverkar inflammationer och ökar produktionen av en utav 

kroppens viktigaste antioxidant; Glutation**
 » Curcumin i vår Gurkmeja är 4,89 % * många leverantörer säljer gurkmeja med ett curcumin-innehåll på mindre 

än 3% eller använder uppgifter ifrån litteratur istället för att göra en egen analys.
 » En ren produkt, utan tillsatser som fyller ut gurkmejan, d.v.s. du får det du betalar för.
 » Korrekt hanterad produkt. Gurkmeja oxiderar vid luftkontakt, vi är därför noggranna med att undvika 

exponering för luft för att ha en effektiv Gurkmeja när den når slutkonsumenten. Köp endast Gurkmeja ifrån 
en leverantör som du är säker på kan hantera den korrekt.

Det är ingen Karens på Gurkmeja, och därmed ingen risk för doping.

Absorptionen ifrån tarmen påverkar doseringen: 

Börja med lite och ofta av Gurkmejan och få en känsla för effekten, då den är individuell. Det finns ingen anledning 
att gå fort fram. Öka succesivt dosen tills du upplever önskat resultat. Fett och olja bidrar till Gurkmejan tas upp 
lättare då pulvret är fettlösligt men inte vattenlösligt. Även peppar och ingefära ökar upptaget av Gurkmejan, men 

bör ges aktsamt till häst ifall du inte har tidigare erfarenhet av att ge detta till din häst. 
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En bra mix som du kan ge din häst två gånger om dagen för att få ett så effektivt upptag som möjligt av Gurkmeja:

 » 10 ml-15 ml Gurkmeja. En knapp matsked eller en ordentligt rågad tesked. 
 » 5-10 ml olja (t.ex. linfröolja eller rapsolja).
 » Tillsätt lite vatten så att pastan lätt kan blandas med övrigt foder. 
 » Har du en kräsen häst blanda gärna gurkmejan med betfor eller melass

Kom ihåg! Lite och ofta är det som gäller, helst två gånger om dagen.

 Ge inte Gurkmeja till dräktiga ston, då man i dagsläget inte vet ifall det skulle kunna ha någon påverkan. 

*Mätmetod: ultraviolet-visible spectrophotometry.

**Curcumin motverkar inflammation genom att hämma cellernas utsöndring av en signalmolekyl som är central vid 
inflammatoriska processer. Curcumin förhindrar att inflammationsproteinerna cyklooxigenas-2 (COX2) och 5-lipooxygenase (5-
LOX) bildas, och påverkar andra enzymer som är inblandade vid smärta och inflammation genom att öka syntesen av kroppens 
starkaste antioxidant, glutation.ref 2-3

Hälsofrämjande påståenden får inte göras i samband med foderråvara för häst. Den intresserade konsumenten får själv inhämta kunskap. 
Nedan finns en del referenser för att underlätta för läsaren. Referenserna tar fasta på större kliniska studier för både häst- och human.
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BRUKSANVISNING

(rekommenderat dagligt intag)

HÄST: 
Utrensningsdos: 1-2 msk/dag under 3 veckor. 
Underhållsdos: 0,5-1 msk/dag

Vid stela leder, 1 msk/dag i minst två månader. 
Vid återkommande ledproblem, ge året runt, minst 1 msk/dag.

HUND:      500 g räcker:

<15 kg  1 tsk/dag (2,5 g) 200 dagar 
15-30 kg  2 tsk/dag (5 g) 100 dagar 
30< kg  3 tsk/dag (7,5 g) 66 dagar

SAMMANSÄTTNING (INGREDIENSER)

Pulver av 100 % Gurkmeja (Curcuma longa). Inga tillsatser. 
Ursprungsland: Indien

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR

(analysvärde per 100 g)

Råprotein  10,9 g 
Växttråd  4,7 g

Curcumin  5 %

FÖRVARING

Mycket viktigt att tänka på är att när Gurkmejan kommer i 
kontakt med luft så oxiderar den och dess effekt försvinner. 
Stäng alltid locket på burken och förslut alltid pulvret med 
plastpåse. Skyddas för ljus, luft och fukt.


