
EQUILIZER - För koncentration och avspändhet 

 

Den specifika örtblandningen med ginseng, citronmeliss och kamomill, essentiella fett- och 
aminosyror samt vitamin B12 i hög dosering ökar hästens psykiska uthållighet i alla 
stressituationer. 
 
- Reducerar stress vid stallbyte och transport 
- Under boxvila 
- Pelleterad för enkel dosering 
 

FLYKTDJUR 
Som bytesdjur kan hästen reagera våldsamt på omgivningen. En del hästar har starka instinktiva 
flyktreaktioner och kan därför bli nervösa och svåra att hantera i vissa situationer. I ridningen kan 
det också komma till uttryck och bli något av ett äventyr för ryttaren. Olika stressfaktorer kan 
förstärka sådana reaktionsmönster. Det kan t.ex. ske om det ställs stora krav på träning eller 
tävling, brist på motion, transport, stallbyte, oregelbundna fodringsrutiner eller 
rangordningsproblem i flocken. 
 
SVÅRHANTERAD PGA. FELFODRING? 
Nervositet och irritabilitet kan vara förenat med felaktig eller ensidig kost. För lite grovfoder, för 
stora mängder spannmål, brist på foderörter och livsnödvändiga ingredienser är vanliga 
felaktigheter i fodringen som kan ge upphov till problem. EquiLizer är ett nyutvecklat ”anti 
stress” tillskott som kan minska bristerna i näringsförsörjningen till nervsystemet. Härmed 
understöds ett stabilt temperament och hästarna kan lättare hantera stressade situationer. 
 

NERVERNA SKA FODRAS 
Dessa goda egenskaper kan möjliggöras genom att tillföra livsnödvändiga örter som ginseng, 
taigarot, kamomill, citronmeliss och propolis. Ett högupptagligt magnesium-propoliskomplex 
bidrar till reglering av frigivande stresshormon. Tillsammans med ett bredspektrat B 
vitamininnehåll bidrar lecitin till en stabilare avveckling av nervimpulserna. 
 
TEMPERAMENTSPROBLEM PGA. FRIA RADIKALER 
Stress producerar också aggressiva radikaler som på längre sikt angriper nervbanornas skyddande 
lager och kan ge anledning till felstyrning i nervbanorna. Eventuella effekter inkluderar 
oberäkneligt beteende av hästen, muskelspänningar och ataxi (rörelsestörning). EquiLizer 
innehåller därför en mängd naturliga, skyddande ingredienser för att neutralisera de fria 
radikalerna. Essentiella fettsyror från växtfrön och naturligt lecitin bidrar till återhämtning av 
nervernas skyddande lager. Omfattande erfarenheter om användbarheten bekräftar att Equlizer 
bidrar till en normal och harmonisk häst. 



 

Näring till nerverna 
Hästen är djupt koncentrerad och arbetar uppmärksamt med det ena örat alltid mot ryttaren. 
Muskulaturen är smidig och avspänd och det finns ingenting som kan orsaka att hästen kommer ur 
fattningen. Den rätta fodringen spelar här en avgörande roll, så att önskeföreställningen kan bli till 
verklighet. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Spannmålsgroddar, öljäst, kryddörter (ginseng, taigarot (sibirisk ginseng), mariatistel, kamomill, 
citronmeliss) 18 %, lecitin, chlorellaalger, magnesium-protein-komplex, blandning av 
kallpressade oljor (linfrö-/solroskärnor), äppelsirap, fruktättika, havsalgmjöl, propolis 
 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
Ca 5 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. 
Det kan ges dubbel mängd under kortare perioder. 
 

1 mått = ca 15 g 
 
FÖRPACKNINGER 
Burk 1 kg 
Hink 2,5 kg (utan illustration) 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 

SPÅRÄMNEN PER KG 

 

 Råprotein 15,0 %    Kalcium 2,0 %   

 Råfibrer 6,0 %    Fosfor 1,0 %   

 Råfett 15,0 %    Magnesium 0,6 %   

 Råaska 18,0 %    Lysin 0,6 %   

     Methionin 0,3 %   

 Vitamin A 26.000 IE    Vitamin B12 10.000 mcg   

 Vitamin D3 2.800 IE    Biotin 600 mcg   

 Vitamin E 2.800 mg    Niacin 150 mg   

 Vitamin B1 2.000 mg    Folinsyra 10 mg   

 Vitamin B2 4.000 mg    Pantothensyra 45 mg   

 Vitamin B6 2.000 mg    Kolin 750 mg   

 Järn 800 mg    Koppar 40,0 mg   

 Zink 100 mg    Jod 0,7 mg   

 Mangan 70 mg    Selen 0,5 mg   


