
SkinGuard®®®® Lotion 

- när det kliar och kliar! 

 

SOMMAREKSEM 
- kliar intill smärtgränsen! 
När den fuktkalla årstiden är över och de allra första solstrålarna varnar om nya hot mot 
hästens utsatta hud. Speciellt fruktat är den såkallade sommareksemen, eftersom orsakerna 
kan vara många och eftersom det inte finns någon enkel lösning till problemet. Inom några få 
dagar kan ett angrepp totalt ombilda en annars vacker man och svans till en virvel av tovigt 
hår. Utöver de visuella förlusterna orsakar det en ständig klåda på de angripna områdena och 
våldsam stress och oro hos det berörda djuret.  
 
ORSAKERNA 
Fenomenet är fortfarande en medicinsk gåta. Det drabbar inte enbart islandshästar och 
ponnyer men också varm- och fullblodshästar. Det är inte alla hästar som drabbas på samma 
område och för enskilda djur är plågan nästan året runt. Det antas därför att ärftlig disponering 
spelar en viss roll.  
Länge trodde man att det enbart var insektsstick som var orsaken, men man vet nu att det är 
många faktorer som spelar in och att det kan vara flera utlösande faktorer. Utöver den ärftliga 
disponeringen visas också näringsfysiologiska förhållanden ha betydelse - t.ex. allergiska 
reaktioner hos speciellt känsliga hästar vid kraftigt vårgräs med högt proteininnehåll - liksom 
solljusets UV-strålar kan vara en medverkande orsak.  
 
SYMPTOMEN 
De tre nämnda faktorerna medför kraftig klåda vid man och svansrot. De angripna djuren kliar 
sig så våldsamt att huden blottläggs då pälshåren knäcks eller slits av. Ofta rivs huden blodig 
pga. det konstanta kliandet. Sådana områden är ett optimalt fundament för bakterier och andra 
patogener som kroppen reagerar mot genom att bilda ett tjockt skorplager som vätskar sig och 
blir inflammerat.  
Under detta stadium är hästen stressad i sådan grad att kroppens egna immunsystem är 
försvagat och hästen i ett dåligt allmäntillstånd. Bristande matlust och nedstämdhet som 
gränsar till depression är en följd av den ständiga oro som kan leda till sekundära sjukdomar.  
 
 
 
 



LINDRING ELLER LÄKNING 
Då sjukdomen först och främst kommer inifrån och möjligtvis också ärftliga förhållanden är 
den svår att göra något åt.  
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att erkänna ett utbrott snabbt, så man omgående kan 
sätta in med lindrande åtgärder. I lättare fall är det ofta tillräckligt för att lösa problemet.  
 
1. När sommareksemen uppträder bör betestiden förkortas 
2. Klådlindrande, kylande salvor ger lindring 
3. Förbättring kan uppnås med nässlor och kamomill tack vare den blodrensande och 
antibakteriella effekten. Mineraltillskott understödjer detta.  
 
Liksom SkinGuard (salvan till alla väderförhållanden) har SkinGuard lotion visat speciellt 
goda resultat vid olika hudproblem (klåda, sår, eksem och infektioner) - ja även till den 
beskrivna sommareksemen.  
 
DEN FÖRÄDLADE BASEN - BioFarm BBV  
Unguentum emulsificans aquosum är en värdefull bas vid sårbehandling, då den snabbt 
trängerner i det djupliggande hudlagret och för de aktiva substanserna fram till insatsstället.  
SkinGuard Lotion är baserad på salvbasen Lanette N (alkohol), vatten, paraffin och vitt 
vaselin. Det säkrar en snabb genomträngning i huden och mjukgör spända och skorpade 
sårområden.  
Dessutom uppnås en "tätning" av såret, varmed det skyddar mot bakterier. Unguentum e.a. är 
känd från humansidan som ett ytterst hudvänlig produkt utan sura eller basiska ingredienser.  
 
Dessa positiva egenskaper understöds med den unika BBV-metoden (BIO¬FARMA®®®® 
BIOFYSISK förädlingen), som förstärker effekten av örternas aktiva ämnen.  
 
TRE INTERAKTIVA EFFEKTER 
Avvärja - läka - återuppbygga 
Tea-tree-olja kan jämföras med brandsläckning: det dödar effektivt och snabbt alla bakterier 
och skyddar således skadade hudområden mot ytterligare belastning. Alpha-Bisabolol främjar 
den efterföljande läkningsprocessen, då det avlägsnar inträngande bakterier och lugnar 
hudcellerna, så rekonstruktion kan ske. Slutligen utgör D-pantothenol (provitamin B5) en god 
grund för vävnadsåterhämtning i ett skadat område.  
 
Melaleuca alternifolia (Tea-tree-olja) 
verkar inflammationshämmande och svamp- och bakteriedödande. Sjukdomsangrepp i det 
översta hudlagret avvärjs och när lotionen har förts på varar effekten i flera dagar. Det ger 
huden lugn att komma igång med det nödvändiga reparationsarbetet. Tea-tree oljan är idealt 
desinfektionsmedel till sår, då bakterier inte kan tränga igenom den mycket komplicerade 
strukturen i dess aktiva ämne. Det är en stor fördel i jämförelse med antibiotika och 
kortisonpreparat då det finns många resistenta stammar. Tea-tree-oljans naturliga aktiva 
ämnen förorsakar ingen resistens och är därför säker i användning.  
 
Alpha-Bisabolol (Matricaria chamomilla) 
utgör största delen av de aktiva ämnena i läkemedelesväxten kamomill. Som Tea-tree-oljan 
verkar den antibakteriellt och inflammationshämmande. Denna effekt kommer inte 
omedelbart, eftersom ämnet först spelar en aktiv roll i läkningsprocessen. Ca 18 timmar efter 
applicering kommer effekten. Det är just vid denna tidpunkt som Tea-tree-oljan har gjort 
färdigt det första utryckningsarbetet. Bisabolol bekämpar akuta inflammationsangrepp och 



stärker hudcellernas motståndskraft.  
 
D-Pantothenol (provitamin B5) 
är det tredje elementet som understödjer läkningen av skadade hudpartier. D-pantothenol 
ombildas i kroppen till det livsviktiga vitaminet B5. D-pantothenol tränger in i huden, där det 
har ett gynnsamt inflytande på cellernas tillväxt. Det är speciellt lämpligt till att jämna ut 
brister som kan komma från yttre påverkan, som mekaniska hudskador (skrubbsår), olika 
negativa miljökonsekvenser (fukt, kyla, för mycket sol, aggressivt schampo eller såpa) och 
ärftligt betingade hudproblem (eksem, bölder och skorv).  
Utöver det cellulära uppbyggnadsarbetet främjar D-pantothenol utvecklingen av horn och 
päls. Det betyder att det också på ärrvävnad kommer det att kunna växa päls som tidigare.  
 
ANVÄNDNING 
SkinGuard Lotion är mycket effektiv och appliceras endast i ett ganska tunt lager. I den 
akuta sårfasen bör lotionen påföras flera gånger dagligen. En reducerad men kontinuerlig 
behandling bör genomföras hela sommaren för att förebygga nya utbrott. SkinGuard Lotion 
kan också användas förebyggande hos djur som ofta har problem med uppkomsten av eksem.  
 
DEN PERFEKTA ALLROUND-VÅRDPRODUKTEN 
SkinGuard 
- skyddar i alla väder och vid miljöpåverkan 
- vårdar huden och håller den smidig 
- understödjer läkning av skrubbsår 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 
Glas 50 gram 

 


