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Friska och smidiga leder är avgörande för hästens 

prestation och välbefinnande. Modern hästsport 

ställer idag stora krav på hästen - inte minst på 

ledfunktionen. Ökande högre krav i sportens alla 

discipliner, i kombination med att sporthästar idag 

är större än tidigare. De har också större rörelser 

och är mycket mer rörligare och smidigare än vad 

de har varit tidigare, detta ökar risken för 

ledproblem. EquiForce Matrix HA är ett unikt, 

dubbelverkande näringstillskott med speciella 

näringsämnen till lederna, som med regelbunden 

användning, gör det möjligt för hästen att bibehålla och skydda sina leder bättre mot de 

negativa effekterna av hård träning och tävling. EquiForce Matrix HA förbättra också hästens 

ledfunktion och rörlighet, som kan minska på grund av ålder, skada eller slitage. Produkten 

är också lämplig för hästar med föreskriven boxvila (av vilken anledning som helst), eftersom 

bristande rörelse snabbt minskar ledkvaliteten och gör hästen mer känslig för skador när den 

sätt i träning igen. Produkten fungerar snabbt med märkbar effekt redan efter 2-3 veckor 

 

5 aktiva substanser garanterar maximal effekt  

EquiForce Matrix HA innehåller mycket höga koncentrationer av 5 aktiva substanser som 

stöder varandra och säkerställer bästa möjliga effekten av produkten: 

 

 1. Hyaluronsyra (Hyaluronsyra eller HA):  

Effektivare än glukosamin, eftersom hyaluronsyra i tarmen spjälkas till glukosamin och 

glukuronsyra, vilka båda är viktiga byggstenar i ledbrosk och ledvätska. 

 

2. Chitinhydrolysat (Grönläppad-mussla): Ökar ledernas egen produktion av 

glukosaminglykaner (GAG), som är de viktigaste byggstenarna för friskt ledbrosk. 

Chitinhydrolysat är också viktigt för ledernas egena produktion av hyaluronsyra, vilket är 

mycket viktigt för viskositeten i ledvätska och ledenas smörjning och stötdämpande effekt. 

 

3. Kondroitinsulfat: Ökar ledernas förmåga att binda vattenmolekyler, vilket är viktigt för 

broskets elasticitet och näring. Kondroitinsulfat oskadliggör även de aggressiva kemiska 

föreningarna som är ansvariga för förstörelsen i en skadad led. Slutligen stöder 

kondroitinsulfat och förbättrar effekten av kitinhydrolysat.  

 

4. MSM (metysulfonsmetan): Biotillgänglig organisk svavel i koncentrerad form. Svavel utgör 

en del av både ledbrosk och bindväv som en viktig byggsten. Svavel fungerar också som en 

katalysator för både kitinhydrolysat och kondroitinsulfat, och ger ökad blodcirkulation och 

mindre irritation i senor och leder.  

 

5. Boswellsyra: Naturligt extrakt av ett litet indiskt ökenträ (Boswellia serrata) med en unik 

effekt på ledfunktionen. Stärker bindväven och ledernas egena immunsystem. Boswellinsyra 

förbättrar också blodflödet till skadade vävnader, inhiberar irritation och återställer ledernas 

funktionaliteter med hjälp av en biokemisk mekanism som, till skillnad från t.ex. 

kortisonpreparat är utan biverkningar - även vid långvarig användning. 



 

Det är enkel att dosera EquiForce Matrix HA på grund av att det är i pulverform. 

Upptagningsförmågan för hästen är lika stor som om det hade varit ett flytande tillskott, men 

doseringen av pulvret är mycket lättare och mer hygienisk. Det är också möjligt att uppnå 

mycket högre koncentrationer av aktiva substanser i pulverform, eftersom dessa, till skillnad 

från flytande subventioner, inte har lagts till stora mängder vatten.  

Dagligt mängd: Hästar med ledproblem: 30 g (2 mått), ponnyer: 15-20 g (1-1½ mått). 

Förebyggande eller underhåll: ½ doseringen. Kan ges rent eller blandas med fodret. 


