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Hvad er
Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex er et naturligt fodertilskud, der er specielt

udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk,

ledkapsler, sener og ledbånd. Equitop® Gonex tilfører

ledstrukturerne vigtige byggesten, og sørger for, at de

kommer derhen, hvor de gør mest gavn. 

Equitop® Gonex indeholder Gonex® med aktivt GLME

(grønlæbet muslinge-ekstrakt), der bl.a. har et højt 

indhold af flerumættede fedtsyrer og en speciel glyco-

genkombination.

Hvordan fungerer 
Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex tilfører ledstrukturerne forskellige 

næringsstoffer, der er naturlige bestanddele i leddene, 

og dermed også essentielle byggesten for leddenes 

optimale funktion. Disse byggesten er både afgørende

for stabilitet og elasticitet i sener og ledbånd, samt for

ledbruskens støddæmpende funktion.

Equitop® Gonex indeholder desuden et specielt glyko-

gen kompleks samt flerumættede fedtsyrer. Disse 

komponenter smører og hjælper leddet med at stå

imod ydre påvirkninger og belastning. Således gavner

Equitop® Gonex hestens led på flere forskellige måder.

Hvornår har min hest brug for 
Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex anbefales specielt til ungheste samt

sports- og rideheste, idet deres led oftest er udsat for

større belastning end normalt. 

Equitop® Gonex kan med fordel anvendes til:

Føl og ungheste

Sportsheste og heste under stor belastning

Ældre heste og heste med ledbesvær

Equitop® Gonex styrker ledbrusken, der fungerer som

støddæmper, og modvirker dermed sportsskader og

overanstrengelser.

Equitop® Gonex 
– den som kan bevæge sig 
har ingen grænser

Naturlig næring for leddene giver 
bevægelse i særklasse



Hvordan er kvaliteten på 
Equitop® Gonex?  

Virkningen er ikke afhængig af GLME mængden, men 

af kvaliteten. Vores GLME er udelukkende baseret på

kontrolleret opdræt af grønlæbede muslinger i New 

Zealand, der bliver høstet, når koncentrationen af 

næringsstoffer er på sit højeste. Herefter bliver ekstraktet

udvundet gennem en certificeret produktionsproces1,

der garanterer maksimal fysiologisk udbytte af nærings-

stofferne.

Hvordan fodrer jeg min hest med 
Equitop® Gonex?

Equitop® Gonex er et rent naturprodukt, som de fleste

heste frivilligt æder. Equitop® Gonex kan gives gennem

hele hestens liv for at styrke sundheden i leddene.

Equitop® Gonex er ikke omfattet af nogen 

dopingrestriktioner.

Doseringsvejledning

Hestens vægt Doseringsmål pr. dag

< 500 kg ½ mål (12.5g)

≥ 500 kg 1 mål (25 g)

Én bøtte rækker til 30 dages brug for en hest 

på 500 kg eller derovre.



Hvornår har min hest brug for 
Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® anbefales til:

Intensive trænings- og konkurrenceperioder

Sæson starts træning

Ungheste i træning

Ældre heste med forhøjet proteinbehov

Følhopper

Ved skader og træningsophold

Hvordan fodrer jeg min hest med 
Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® er udviklet som et velsmagende 

perlegranulat, hvilket hesten æder med god appetit.

Equitop Myoplast® gives separat eller blandes med et

normalt balanceret foder. Equitop Myoplast® skal gives 

i mindst én måned, og du kan forvente at se resultater

indenfor 3-4 uger. I forbindelse med intensive trænings-

og konkurrenceperioder, eller efter anbefaling af din

dyrlæge, kan du vælge at udfodre under en længere 

periode eller regelmæssige intervaller. 

Equitop Myoplast® er ikke omfattet af nogen doping-

restriktioner, og kan derfor gives til heste både før,

under og efter konkurrence.

Doseringsvejledning

Hestens vægt Doseringsmål pr. dag

< 500 kg 1 mål (25g)

≥ 500 kg 2 mål (50 g)

Én bøtte rækker til 4 ugers brug for en hest på 500 kg

eller derovre.

Equitop Myoplast® blandes med det normale foder. 

Doseringen kan fordobles i perioder med intensiv 

træning og konkurrence.

Hvad er Equitop Myoplast®?

Equitop Myoplast® er et 100 % naturligt fodertilskud 

af allerhøjeste kvalitet udvundet fra alger. Equitop 

Myoplast® indeholder 18 specifikke aminosyrer i en

unik sammensætning. 

Hvordan fungerer Equitop Myoplast®?

Aminosyrer er naturlige byggesten i proteinsyntesen,

der hjælper hesten med at opbygge muskler samt 

restituere skadet muskulatur. Visse aminosyrer produ-

cerer hesten selv, og andre må tilføres gennem foderet

– såkaldte essentielle aminosyrer. Til trods for en 

korrekt udfodring med proteinrigt foder, findes der 

en risiko for mangel på visse aminosyrer, hvilket kan

resultere i langsom tilvækst og svag muskulatur. 

Ved korrekt aminosyrebalance i foderet svarer musku-

laturen bedre på træning, rekonvalecenstiden 

(behovet for hviletid) afkortes og hesten kan trænes

mere frekvent. 

Equitop Myoplast® 
- Power Pearls



Hvad er Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® er et diætisk fodertilskud, der bl.a.

sammen med en korrekt fodring og management af 

hesten er med til at understøtte funktionen af mave-

sækkens slimhinde. De mekanismer, der beskytter 

maveslimhinden, er som regel nøje balancerede for at

modvirke den ætsende egenskab af mavesyren. 

Denne følsomme balance kan sættes ud af funktion af

fysisk eller psykisk stress, eller ved ukorrekt fodring.

Dette kan lede til skader på maveslimhinden, der i sidste

udstrækning kan føre til mavesår.   

Hvordan fungerer Equitop Pronutrin®?

Den unikke kombination af pektinfiber, lecitin og 

glycerol, der findes i Equitop Pronutrin®, kaldes Apolec-

tol®. Lecitin forstærker den hydrofobe (vandskyende)

belægning på tarmvæggen2,3, mens pektin stabiliserer

det beskyttende slimsekret3,4. Desuden bidrager pektin

til at øge bufferkapaciteten og hæve pH-værdien i mave-

indholdet. Lecitins hydrofobe egenskab er forbedret

ved tilsætning af glycerol, en organisk alkohol. 

Hvornår har min hest brug for 
Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® anbefales til alle heste med risiko for

udvikling af mavesår, samt understøttende i forbindelse

med en af dyrlæge igangsat behandling for mavesår.

Equitop Pronutrin® kan også med fordel anvendes ved

foderskift, fravænning af føl samt længerevarende 

rejser. 

Det skal understreges, at Equitop Pronutrin® ikke kan

bruges som erstatning for en korrekt og balanceret 

foderplan samt dyrlægeordineret medicinsk behandling

af mavesår.

Hvordan fodrer jeg min hest med 
Equitop Pronutrin®?

Equitop Pronutrin® gives én gang dagligt i 2-4 uger, eller

i henhold til dyrlægens anvisninger. Equitop Pronutrin®

gives alene eller blandet med foderet. Hesten skal have

fri tilgang til vand, da fibrene suger en del væske. 

Equitop Pronutrin® er ikke omfattet af nogen doping-

restriktioner.

Doseringsvejledning

50 g Equitop Pronutrin® pr. 100 kg 

Graderet mål medfølger.

Ét mål modsvarer 250 kg hest.

Én bøtte rækker til 14 dages brug for en hest på 500 kg. 

Equitop Pronutrin® 
- holder maven i form



Hvad kan jeg 
forvente når jeg 
køber et EQUITOP 
fodertilskud fra 
Boehringer Ingelheim?

Værdi gennem Innovation

Vi er én af de førende virksomheder, når det gælder

forskning indenfor og behandling af sygdomme. 

Siden 1885 har vi bygget et familieejet firma, der er 

dedikeret til menneskers og samfunds velfærd. 

Vi er et globalt medicinalfirma med en unik viden, 

uafhængighed og langsigtede perspektiver.  

Vi tilstræber Værdi gennem Innovation. Vi indestår for

det vi tror på og inspirerer andre til at gøre det samme.

Vi søger at finde nye og bedre måder at gøre tingene 

på ved hele tiden at være på forkant med markedet. 

Dette er bl.a. filosofien og idéen bag vores fodertilskud

til heste: 

”Den ansvarsfulde Ridesport” 
– Træning og Holdbarhed 

Hvad vores produkter kan tilbyde:

Boehringer Ingelheim er velkendt for dets konstante

forsyning af innovative medicinske løsninger, især 

indenfor de områder, hvor der intet, eller kun i begrænset

omfang, findes muligheder på markedet. 

Hos Boehringer Ingelheim har vi det formål at tilbyde

fuldstændige valgmuligheder for langsigtede løsninger.

Dette er grunden til, at vi har NCC (Natural Care Center)

der kan tilbyde EQUITOP serien til heste. Vi mener, at

vejen frem er at støtte og sikrer optimal trivsel og 

præstation under de stigende krav, der stilles til sports-

hesten i dag.  

Kvalitet i særklasse:

Boehringer Ingelheim er en af de få partnere ridesporten

har, der kan tilbyde fodertilskud, der er fremstillet under

kvalitetskontrol (QA/QC – quality assurance & quality

control) såvel som GMP produktionsmetoder / ISO 9001

sammenlignelige med lægemidler. Dette, sammen med

vores kompetence indenfor forskning generelt, er den 

absolutte fordel ved vores fodertilskud. 

1 Testet i henhold til GMP (Good Manufacturing Process). 
Samme standardiserede vilkår gælder for fremstillingen af Equitop® Gonex som 
for GMP-certificeret fremstilling af lægemidler 
2 A. Kurinets, L. M. Lichtenberger (1993): Ulcer healing in Rats treated with Aspirin
(ASA) compared with a Complex of ASA and Phosphatidylcholine (PC). 
Gastroentorology; Vol. 112, 4, p A186
3 S Lauffs (1998): Behandlung von Magenschleimhautläsion beim Pferd mit 
Pronutrin® - klinische und gastroskopische Untersuchungen. Med. Disp. Tierärtzliche
Hochschule Hannover
4 H Keiser-Nielsen (1947): Mucin. Med. Disp. Copenhagen University


