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EQUIFORCE Matrix HA (liq) 
Ledproblemer – bevaring/forbedring af mobiliteten 

Sunde og smidige led er afgørende for hestens præstation og 

velvære. Moderne hestesport stiller store krav til hesten – ikke 

mindst til ledfunktionen. Stadig højere krav indenfor alle 

hestesportsdiscipliner, kombineret med det faktum at 

sportsheste i dag er både større, hurtigere, har større bevægelser 

og større springformåen og i det hele taget er mere 

bevægelige/smidige end tidligere, øger desværre også risikoen 

for ledproblemer. EquiForce Matrix HA er et unikt, 

dobbeltvirkende fodertilskud med specielle næringsstoffer til 

leddene, som ved regelmæssig brug både gør hesten i stand til at 

vedligeholde og beskytte sine led bedre mod de negative 

effekter af hård træning og konkurrence, samt forbedre sin 

ledfunktion og mobilitet, hvis denne er nedsat som følge af høj 

alder, skader eller slitage. Er tillige velegnet til heste med 

ordineret boksro (uanset årsag), idet manglende bevægelse 

hurtigt forringer ledbruskens kvalitet og gør hesten mere udsat 

for skader, når den atter tages i brug. Produktet er 

hurtigtvirkende med mærkbar effekt allerede efter 2-3 uger. 
 

5 aktivstoffer sikrer størst mulig virkning 

EquiForce Matrix HA indeholder meget høje koncentrationer af 

hele 5 aktivstoffer, der understøtter hinanden og sikrer den 

bedst mulige virkning af produktet: 

1. Hyaluronsyre (Hyaluronic Acid el. HA): Øger ledvæskens 

viskositet og evne til at binde vand, hvilket har afgørende 

betydning for leddets evne til at absorbere stød og forebygge 

skader på ledbrusken, når hesten udsættes for høje belastninger.  

2. Glucosamin (fra grønlæbet musling): Øger leddets egen 

produktion af glucosaminglycaner (GAG), som er de vigtigste 

byggesten og næringsstoffer til en sund ledbrusk. Glucosamin er 

også vigtig for leddets egen produktion af hyaluronsyre, der har 

meget stor betydning for ledvæskens viskositet og leddets 

”smørende” og støddæmpende effekt. 

3. Chondroitinsulfat: Øger ledbruskens evne til at binde 

vandmolekyler, hvilket er vigtigt for bruskens elasticitet og 

bruskcellernes ernæring.  Uskadeliggør desuden de aggressive 

kemiske forbindelser, der er ansvarlige for ødelæggelserne inde 

et beskadiget led. Endelig virker chondroitinsulfat 

understøttende og forstærkende på effekten af glucosamin. 

4. MSM (methysulfonmethan): Bio-tilgængeligt, organisk svovl i 

koncentreret form. Svovl indgår i både ledbrusk og bindevæv 

som en vigtig byggesten og virker samtidig som katalysator for 

både glucosamin og chondroitinsulfat. Giver øget blodcirkulation 

og mindre irritation ved sener og led. 

5. Boswellinsyre: Naturlig ekstrakt af et lille indisk ørkentræ 

(Boswellia serrata) med en enestående virkning på 

ledfunktionen. Styrker bindevævet og leddets eget 

immunforsvar. Boswellinsyre forbedrer desuden blodtilførslen til 

beskadiget væv, dæmper irritation og genopretter leddets 

funktionsdygtighed ved hjælp af en biokemisk mekanisme, der, i 

modsætning til f.eks. kortisonpræparater, er uden bivirkninger - 

også ved langtidsbrug. 

 
 

 

 

Samme produkt – bare flydende 

Dette produkt er en nøjagtig kopi af vores velkendte 

pulverformige ledprodukt, med de samme 5 aktivstoffer, blandet 

i nøjagtigt samme indbyrdes forhold.  

 

Daglig mængde: heste: 50 ml, ponyer: 25-30 ml. 

Forebyggelse/vedligehold: ½ dosering. Tildeles 1 gang dagligt, 

sammen med øvrigt foder. Ryst flasken godt før brug. 
 

Sammensætning: MSM (methylsulfonmethan), glucosamin (fra 

grønlæbet musling), chondroitinsulfat, hyaluronsyre(HA). 
 

Analyse: vand: 46 %, råprotein: 13,1 %, råfibre: 2,4 %, råfedt: 0 

%, råaske: 13,6 %, natrium(Na): 0,1 %. 
 

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: Boswellia serrata 

(boswellinsyre): 48 g. Konservering: kaliumsorbat (E 202): 1.000 

mg, mælkesyre (E 270): 1.000 mg. 

 

Specifikation pr. liter pr. 50 ml 

Hyaluronsyre  6.000 mg 300 mg 

Glucosamin 180.000 mg 9.000 mg 

MSM 240.000 mg 12.000 mg 

Chondroitinsulfat 48.000 mg 2.400 mg 

Boswellinsyre 48.000 mg 2.400 mg 

 

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste. 
 

Opbevaring: mellem 5 °C og 25 °C. Ved opbevaring ved lavere 

temperaturer bliver produktet tykkere. Dette er dog uden 

betydning for virkning, kvalitet og holdbarhed.  
 

Bemærk: Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af FEI og The 

British Jockey Club. 
 

Pakning: 

1 Liter twin neck doseringsflaske (20-40 dagsdoser) 

 


