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Nypon i folkmedicin och forskning

Nypon har traditionellt använts som botemedel mot stela, smärtande leder 
samt de plågsamma följderna av diverse bristsjukdomar - i synnerhet 
C-vitaminbrist - även om orsakerna till både lidande och lindring var 
okända. Nypon har av samma skäl använts för att berika hästars foder. 
Först i nutid har man genom modern forskning börjat finna förklaringar till 
nyponens länge observerade effekter. Nu finns en mängd vetenskapliga 
undersökningar som dels identifierar de aktiva ämnen nyponen innehåller, 
dels klargör dessa ämnens verkningsmekanismer i kroppen.

Redan den djupröda färgen på de mogna nyponen avslöjar en mycket hög 
koncentration av verksamma ämnen, såsom alfa-karoten, beta-karoten 
och lykopen1,6,16. Många av de färgrika molekylerna i växter och frukter 
fungerar som antioxidanter. Antioxidanter hjälper kroppen försvara sig mot 
de reaktiva och instabila syremolekyler som annars sliter på vävnaderna, 
påskyndar cellernas åldrande och ökar risken för inflammation2,21.

Innehållet av C-vitamin är exceptionellt högt. C-vitamin är en kraftfull 
antioxidant som även har en livsviktig betydelse för andra processer i 
kroppen. Hästar kan förbruka mycket C-vitamin under ansträngande 
arbete21 och har svårt att ta upp syntetiskt C-vitamin18,19,20. Att berika fodret 
med nypon är därför ett mycket bra sätt att tillföra C-vitamin på sätt som 
hästen effektivt kan tillgodogöra sig18,20.  Vid Charlottenlund’s travbana gav 
man 74 hästar antingen placebo eller 210 gr nyponpulver dagligen under 
tre månader. Hästarna som fick nypon travade 1000 meter tre hästlängder 
snabbare än hästar som fick placebo 17,18.      

Nypon kan särskilt väl lämpa sig för:

- Hästar och hundar* med ledproblem 3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20

- Äldre hästar och hundar* med slitage i rörelseapparaten 
3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20

- Sport- och tävlingshästar samt tävlande hundar*, vars leder 
utsätts för kraftigt belastning 3,17,18,20

* Endast det finmalda pulvret bör ges till hundar för att maximera 
näringsupptaget i deras korta tarmsystem

Därför skall du använda Back on Track’s Nypon:

- Back on Track´s nypon är en helt naturlig foderråvara utan 
tillsatser. Våra finmalda och grovmalda nypon till häst består alla 
av 100% naturliga nypon, skördade på hög höjd i de chilenska 
Anderna. De ugnstorkas sedan varsamt på låg värme och mals till 
önskad kvalitet.

- Vi har mer än 15 års erfarenhet av nypon till häst och hund.

- Genom vår mångåriga erfarenhet har vi valt odlingsplatser på hög 
höjd, där skadedjur som nyponmask inte överlever. Vi samarbetar 
med noggranna odlare som utvecklat en strikt selektions- och 
torkningsprocess.Forts. nästa sida

Naturliga Nypon
Foderråvara för häst
Därför är nypon så nyttigt!

Nypon innehåller höga halter av antioxidanter, antiinflammatoriska 
ämnen, vitaminer, mineraler och andra bioaktiva fytokemikalier med 
mycket stor nytta för kroppen - hos både människor och djur 1,3,6,8,10,16. 
Särskilt högt är innehållet av C-vitamin, en kraftfull antioxidant som även 
bidrar till ett aktivt immunförsvar 1,17. C-vitamin är också nödvändigt för 
kroppens normala brosk- och benbildning.

Sortiment

60819915  Grovmalda Nypon Häst  900g 
60819915  Grovmalda Nypon Häst  1500g
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Nypon innehåller galaktolipider12, en grupp biomolekyler visat sig ha 
starka antiinflammatoriska egenskaper 1,3,10,11,12. Galaktolipider i nypon 
kan verka hämmande på de inflammatoriska processer som uppstår 
vid artros6,7,8,9, och kan därmed bidra till att särskilt skydda brosket i 
lederna11,12,13,14,15. Nypon har även visat sig kunna öka välbefinnande 
och rörlighet genom att motverka svullna leder och lindra ledsmärta 
3,4,5,6,7,8. När leder används och belastas cirkulerar den näringsrika 
ledvätskan i brosket. Detta smörjer brosket och bygger upp det. Av denna 
anledning uppmanas artrospatienter i allmänhet att fortsätta röra på sig – 
vilket i sin tur givetvis underlättas av minskade besvär.

Sammanfattning 

Kombinationen och den höga halten av aktiva ämnen samverkar för att 
ge nyponen deras effekt. Den höga C-vitaminhalten bidrar till bildandet 
av friskt brosk, stödjer immunförsvaret och fungerar som antioxidant. 
Antiinflammatoriska egenskaper hos galaktolipider minskar symptomen 
på inflammation vid ledproblem samt tycks skydda brosket mot de 
nedbrytande processer som äger rum vid artrossjukdom. Flera olika 
kraftfulla antioxidanter tillsammans minskar den oxidativa stressen och 
skyddar därmed kroppens vävnader. En rad bioaktiva ämnen bidrar till 
kroppens normala funktion. 

I källförteckningen nedan återfinns resultaten från ett flertal större kliniska 
studier, utförda på hästar och människor, samt publicerade vetenskapliga 
artiklar. De vetenskapliga artiklarna beskriver resultaten av undersökningar 
utförda av oberoende forskare vid universitet och forskningsinstitut i olika 
delar av världen. 
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Sammansättning 
Grovmalet nyponskal (Rosa canina).

Nyponskal    80 % 
Pulver av nyponkärnor   20 %

Ursprungsland: Chile

Analytiska beståndsdelar 
(analysvärde per 100 g)

Råprotein   3,6 g 
Växttråd    20 g

Innehåller även A-, C- och B-vitamin, kalium,  
magnesium, bioflavonider och pektiner.

Bruksanvisning

Häst, normalt aktiv 5 g/100 kg 
Häst, tävlande   10 g/100 kg

Rekommenderat dagligt intag. Blandas med foder.
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Se hela vårt sortiment  
av både ekologiska &  

naturliga Nypon.

Finmalet Nyponpulver 
Häst Eko 900g

Art.nr. 60809909

Finmalet Nyponpulver 
Hund Eko 400g

Art.nr. 60609904

Finmalet Nyponpulver 
Häst Eko 1500g

Art.nr. 60809915

Finmalet Nyponpulver 
Hund Eko 900g

Art.nr. 60609909

Grovmalda Nypon 
Häst 900g

Art.nr. 60819909

Nyponpellets 
Häst Eko 1500g

Art.nr. 60559903

Grovmalda Nypon 
Häst 1500g

Art.nr. 60819915


