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Understödjande av leverfunktionen 

 
Equimeb® Hepa ges som ett tillskott till den vanliga dagliga fodringen och innehåller leverunderstödjande, 
funktionella näringsämnen i hög koncentration. Därmed kan alla hästar uppnå en stimulering av 
leverfunktionen via fodringen, oberoende mängden eller arten av kompletteringsfoder. 
 
- Optimal komposition av aktiva ämnen 
- Med specifika kryddväxter 
- Pelleterat och enkelt att utfodra 
 
TVÅ PRODUKTER TILL LEVERN 
Meta-Diät och Equimeb Hepa tillför hästen de näringsämnen den är i behov av för avlastning av 
leverfunktionen. Nybildning av leverceller (hepatozyter) understöds av ämnen från mariatisteln medan 
nedbrytningen av fett i levern 
främjas av bittra ämnen från kronärtskockor. De essentiella aminosyrorna lysin och methionin är nödvändiga 
för cellernas återhämtning. 
 
FUNKTIONELLA NÄRINGSÄMNEN 
Linfrön, naturliga ämnen från öljäst, levande jästkulturer, fruktsockeroligomerer och B vitaminer främjar en 
hälsosam tarmmiljö och bidrar till att reducera de organbelastande bakterierna och svamptoxinerna. 
Antioxidanter har en nyckelroll som skydd av organceller mot fria radikaler. Det gäller t.ex. OPC:er från 
vindruvkärnextrakt, vitamin E och de membranstabiliserande fettsyrorna från t.ex. linfrön. 
 
NÄR ANVÄNDS META-DIÄT OCH 
NÄR ANVÄNDS EQUIMEB HEPA? 
Meta-Diät används istället för det vanliga kraftfodret och utfodras i en viss mängd för att tillföra 
organfunktionella näringsämnen i tillräckligt stor mängd. I många situationer, t.ex. till hästar som endast tål 
en liten mängd kraftfoder är detta inte möjligt. I sådana situationer kan det koncentrerade tillskottet Equimeb 
Hepa ges istället för Meta-Diät. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Örter (fänkål, mariatistel, pepparmynta, kronärtskocka, kummin) 15 %, kornflingor, öljäst 10 %, malt, 
majsgroddar, majsflingor, snittad lucern, vetekli, äppelsirap, morötter, betfibrer, malda linfrön 2,4 %, vitlök, 
vindruvkärnextrakt 1,5%, kallpressade oljor (linfrön, solroskärnor) 1,5 %, betmelass 1,2 %, äppelmäsk, 
havsalgmjöl, mjölksocker, ärtprotein, havsalt, magnesiumfumarat 



 
UTFODRINGSREKOMMENDATION 
10-20 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. Kan ges som enda tillskott eller tillsammans med det vanliga 
fodret. 
OBS. Täcker inte hästens grundläggande mineralbehov. Kan evt. ges tillsammans med MicroVital. 
 
1 mått = ca 110 g 
 
FÖRPACKNING 
Hink 3 kg 

 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 
 Råprotein 14,0 %   Kalcium 0,8 %  
 Råfedt 6,0 %   Fosfor 0,5 %  
 Råfibre 11,0 %   Magnesium 0,3 %  
 Råaske 9,0 %   Natrium 0,2 %  
 Stivelse 18,0 %   Lysin 0,8 %  
 Sukker 7,3 %   Methionin 0,3 %  
 Smältbart råprotein 114 g/kg     
 Smältbar energi 9,2 MJ/kg     
 Omsättbar energi 8,4 MJ/kg     
NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 
 Vitamin A 11.000 IE   Vitamin B12 200 mcg  
 Vitamin D3 1.200 IE   Biotin 800 mcg  
 Vitamin E 3.000 mg   Calcium-D-Pantothenat 45 mg  
 Vitamin C 3.500 mg   CKolin 2.500 mg  
 Vitamin B1 1.000 mg   Niacin 150 mg  
 Vitamin B2 2.000 mg   Folinsyra 10 mg  
 Vitamin B6 1.000 mg   β-caroten 100 mg  
SPÅRÄMNEN PER KG 
 Järn 800 mg    Koppar 100 mg  
 Zink 800 mg    Selen 0,6 mg  
 Mangan 750 mg       


