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Problem med hovarna 

 

KORT OM HOVENS DELAR 
Hovbenet är hovens viktigaste ben. Det är läderhuden som är ansvarig för bildandet av hovhornet. 
Man skiljer mellan olika typer av läderhud, som var för sig bildar bestämda delar av hoven. Den 
mjuka strålen bildas av andra vävnader än den yttre hornväggen som produceras av celler i 
kronranden.  
 
SJUKDOMSFRAMKALLANDE BAKTERIER 
Sprickor i hoven är allvarliga eftersom de kan ge tillgång till sjukdomsframkallande bakterier. 
Speciella bakterier bryter ner och förstör hoven, speciellt det nybildande, mjuka hornet, varmed det 
är en risk för att smittan når längre in och eventuellt angriper den hovbildande vävnaden.  
 
Det gäller i synnerhet de så kallade anaeroba (icke syrekrävande) bakterierna, som kan leda till en 
smärtfull inflammation. Ofta blir hästägaren först uppmärksam på skadan när inflammationen har 
framskridit och hästen har blivit halt.  
Endast hovvård och bra stallhygien är ofta inte tillräckligt för att lösa problemet.  
 
SÅ FUNGERAR HUF-STABIL 
 
RENGÖRING 
Vanligt fett stoppar sprickor i hovhornet och ger därmed mycket goda levnadsvillkor för anaeroba 
bakterier. Huf-Stabil bildar ett membran som låter syret passera men samtidgt dödar alla patogener 
tack vare sitt antibakteriella innehåll.  
 
Bakteriedödande ånga från de eteriska oljorna når långt in i hoven.  
 
ÅTERUPPBYGGNAD 
Här ligger den egentliga styrkan i Huf-Stabil. Platsen för insatsen är kronranden, då målet är att 
stärka den hornbildande läderhuden i kronranden.  
Det framväxande hovmaterialet har en stabil struktur och är motståndskraftigt för yttre påverkan. 
Den nya hoven är mjukare med ökad spänst, där färre sprickor uppstår och bakterier kan undvikas. 
Redan 4-6 veckor efter påbörjad behandling ses en tydligt förbättrad struktur och en kraftigare färg 
av det framväxta hovhornet.  
 
STABILITET FRÅN BÖRJAN 
Medan SkinGuard spraysalva bekämpar akuta problem i huden, är Huf-Stabil ett medel som 
används över längre perioder vid problem i hoven. Det är speciellt effektivt i det område där 
tillväxten sker, nämligen i kronranden. Det nybildade materialet är mycket starkare och stabilare, 
något som kan ses på det starkt färgade hornet. Läderhuden stimuleras och sur stråle kan undvikas.  
 



PATENTERAD PRODUKTION 
Som alla Bio-Farm produkter produceras också Huf-Stabil efter den speciella BBV-metoden 
(BIOFARMA® BIOFYSISK förädling), som möjliggör en djupare inträngning av örternas aktiva 
ämnen. Den beskyddande film, som vaselinet utgör, "förseglar" de skadliga ställena. Men samtidigt 
är den ett aktiv-transport-medium och förstärker påverkan av de tillsatta aktiva ämnena.  
 
3-stegs-effekt  
(avvärja - läka- återuppbygga) Neem-olja  
från det indiska neem-trädet kan jämföras med brandkåren, när det gäller sårbehandling, eftersom 
det effektivt och snabbt dödar alla bakterier och skyddar således skadade hudområden mot 
ytterligare belastning.  
 
Alpha-Bisabolol  
främjar den efterföljande läkningsprocessen, då det tar bort inträngande bakterier och lugnar 
hudcellerna så återuppbyggnaden kan ske. D-pantothenol är en bra grund för naturlig 
vävnadsuppbyggnad i ett skadat område.  
 
D-Pantothenol (provitamin B5) 
är det tredje elementet till understödjande av läkningen av skadade hudpartier. D-pantothenol 
ombildas i kroppen till den livsviktiga vitaminen B5. 
D-pantotenol tränger in i huden, där den har gynnsam effekt på cellernas tillväxt.  
Utöver det cellulära uppbyggnadsarbetet främjar D-pantothenol utvecklingen av horn och päls.  
 
BRUKSANVISNING 
Hoven rensas och ett tunt lager stryks på varannan till var tredje dag. Kronranden och strålen 
masseras ordentligt.  
Neem-olja är ett kallpressat extrakt från "det underbara trädet" enligt den indiska mytologin, 
Azadirachta Indica. Ordet Neem härstammar från Sanskrit och betyder god hälsa och som lindrar 
sjukdom.  
 
Redan för 3500 år sedan är trädets läkningsförmåga omtalad i religiösa skrifter. I dag ingår Neem-
oljan i otaliga läkemedel och hygienartiklar i Indien.  
 
Det är vetenskapligt bevisat att Neem-trädets aktiva ämnen dödar bakterier, virus, svamp och 
kvalster hos såväl människor och djur.  
 
DEN PERFEKTA ALLROUND-VÅRDPRODUKTEN 
SkinGuard 
- skyddar i alla slags väder och miljöpåverkningar 
- vårdar huden och håller den smidig 
- understödjer läkningsprocessen av rivsår, skavsår och eksem 
- bekämpar muggliknande förekomster 
 
StableGuard - reducerar ammoniaklukt i stallet 
- boxbäddens biologi kommer i balans 
- neutraliserar frätande ammoniakångor 
- reducerar stressbelastning och därigenom försvagning av immunförsvaret 
 
FÖRPACKNING 
Burk 250 gram 

 

 


