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Immunstyrkende urteblanding der giver maksimal luft 

 
Urteblanding, der styrker immunforsvar, 
luftveje og fordøjelse på en naturlig måde og 
øger hestens modstandskraft mod sygdom. 
Hovedbestanddelen i EquiForce Mun er tørret 
hvidløg af fødevarekvalitet med et højt indhold 
af biologiske aktivstoffer. Hvidløg har været 
anvendt som lægeurt siden oldtiden og dets 
immunstimulerende virkning er velkendt og 
understøttes af de øvrige urter i produktet (rød 
solhat, rosmarin, timian, basilikum, anis, 
bukkehornsfrø). Produktet indeholder 
derudover ægte eucalyptus, der har en meget 
velgørende og forfriskende virkning på hestens 
luftveje og åndedrætsorganer. Hesten får  
maksimal luft, hvilket giver bedre velvære, 
både under hvile og ved fysisk træning. 
EquiForce Mun kan anvendes som 
immunstyrkende tilskud til alle slags heste, 
men er særlig velegnet til heste på stald, da 
disse generelt er udsat for højere 
koncentrationer af irriterende stoffer (støv, 
svampesporer, ammoniak, o.lign.) end 
udegående heste. Derudover vil smittetrykket 
altid være højere på stald end i det fri pga. et 
større antal dyr på et mindre areal og en 
ringere ventilation. Dette gør sig ikke mindst 
gældende i stalde med mange heste og høj 
færdsel/udskiftning, f.eks. hestepensioner og 
rideskoler. Produktet er tillige velegnet til heste 
med stress, da stress kan forringe hestens 
modstandskraft, samt til heste der deltager i 
konkurrencer/løb eller på anden måde kommer 
i kontakt med fremmede heste/miljøer. Det 
høje indhold af urter i EquiForce Mun får 
desuden hesten til at udskille stoffer, der virker 
afskrækkende på indvoldsorm og insekter 
(fluer, myg, mitter ol.lign.). 
 
Med ølgær 
EquiForce Mun er tilsat ølgær, som understøtter 
en sund tarmflora, hvilket forbedrer fordøjelsen 
af fibre, optagelsen af mineraler, samt hestens 
egen produktion af vandopløselige vitaminer. 
Foderudnyttelsen forbedres og risikoen for 
fordøjelsesforstyrrelser falder. Samtidig har 
ølgær en meget positiv virkning på hov-, hud- 
og pelsproblemer pga. et højt naturligt indhold 
af B-vitaminer. 
 
Skånsom fremstillingsproces 
Alle indholdsstofferne er skånsomt blandet og 
er ikke yderligere forarbejdede i produktet. På 
denne måde bevares urternes høje indhold af 
immunstyrkende stoffer, naturlige vitaminer og 
antioxidanter bedst muligt. 

 
 
Indholdsstoffer: hvidløg, rød solhat 
(Echinacea purpurea), lucerne, rosmarin, salt, 
majsgrits, sojaskalmel, ølgær, bukkehornsfrø, 
pebermynte, anis, eucalyptus, rapsolie og 
antioxidanter. 
 
Daglig mængde: Store heste: 75 g (3 mål). 
Ponyer: 35-50 g (1½-2 mål) Ved særlige behov 
kan dosis med fordel øges til dobbelt mængde i 
3–4 uger. Produktet indeholder kun naturligt 
forekommende ingredienser og der er derfor 
ingen risiko ved højere doseringer. Blandes i 
hestens foder. NB: Det er almindeligt at heste 
er 1-2 uger om at ”vænne” sig til at spise 
produktet pga. rød solhats meget 
karakteristiske smag.  
 
Bemærk: EquiForce Mun er IKKE tilsat kunstig 
farve, kunstig aroma eller kunstig konservering 
og indeholder ingen stoffer, der er forbudt af 
FEI og The British Jockey Club. 
 
Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket 
emballage.   
 
Pakning: 
6,5 kg spand (85 dagsdoser til stor hest) 
20 kg sæk (265 dagsdoser til stor hest) 
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