
Equistro® -sarja on ammattitaitoisen ja sitoutuneen kansain-
välisen lääkeyrityksen kehittämä. Tuotteita kehitettäessä on 
otettu huomioon urheilevan hevosen hyvinvointi sekä eri-
tyistarpeet niin, että hevosen voimavarat ja perimän antamat 
mahdollisuudet saadaan optimaaliseen käyttöön.  
Equistro® -sarjan tuotteet sisältävät tarkkaan valittuja, korkea-
luokkaisia raaka-aineita, jotka vastaavat hevosen ravitsemuk-
sellisia tarpeita.  
Equistro® -sarjan tuotteet ovat testattuja ympäristömyrkkyjen 
varalta ja niiden ainesosat ovat jäljitettävissä raaka-aineista 
valmiiksi tuotteeksi saakka. 

HAEMOLYTAN 400



KäyTTö 

•	 urheiluhevosille suorituskyvyn laskiessa

•	 Tiiviiden harjoittelu- ja kilpailuohjelmien  
yhteydessä

•	 Toipilaskaudella

•	 orien siitosohjelman aikana ja siitostammoille 
kantoajan viimeisen kolmanneksen aikana

•	 huonon fyysisen kunnon kohentamiseen

SiSältö / 20 ml:ssa hevoselle  
annosteltuna

•	 Sinkki (IPALIGo®) 5000 mg/kg  /  100 mg  
•	 Rauta (amonimferrositraatti)   

4400 mg/kg  /  88 mg
•	 Kupari (IPALIGo®)  

250 mg/kg  /  5 mg
•	 Koboltti (sulfaatti)  

14,7 mg/kg  /  0,3 mg
•	 B1-vitamiini 1500 mg/kg  /  30 ml 

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Equistro® Haemolytan 400 

Nestemäinen hevosen täydennysrehu, joka sisältää 
hivenaineita, tärkeimpiä B-vitamiineja ja K-vitamiinia. 
Equistro® haemolytan 400 ylläpitää tervettä verenku-
vaa ja tasoittaa siten epäsäännöllisiä urheilusuosituk-
sia ja edesauttaa toipumista raskaan harjoittelukau-
den aikana. 

Rauta ja kupari ovat välttämättömiä hemoglobii-
nisynteesille. K3-vitamiini on vastuussa puolestaan 
keskeisen hyytymisjärjestelmän osan, protrombii-
nin muodostumisesta ja ylläpidosta. B-vitamiini 
on keskeinen energian tuoton ja aminohappojen 
aineenvaihdunnan kannalta ja osallistuu lukuisten 
solunmuodostukselle tärkeiden orgaanisten raken-
nusaineiden synteesiin. Equistro® haemolytan 400 
sisältämät hivenaineet ovat helposti hyväksikäytettä-
vässä, orgaanisen IPALIGo®-yhdisteen muodossa. he-
vosen lisääntyneen aineenvaihdunnan vaatimuksiin 
esim. fyysisen aktiivisuuden, huonon terveyden tilan, 
toipilasvaiheen, tiineyden tai synnytyksen yhteydessä 
voidaan vastata Equistro® haemolytan 400-täyden-
nysrehua tukena käyttäen. 



Equistro® Haemolytan 400

•	 B2-vitamiini 1000 mg/kg  /  20 mg
•	 B6-vitamiini 1000 mg/kg  /  20 mg
•	 B12-vitamiini 15 mg/kg  /  300 µg
•	 Niasiini 1000 mg/kg  /  20 mg
•	 Pantoteenihappo 1000 mg/kg  /  20 mg
•	 Foolihappo 500 mg/kg  /  10 mg

•	 K3-vitamiini 250 mg/kg  /  5 mg

 

AnnoSteluohjeet jA SäilytyS 

•	 hevoset (500-600 kg) 10-15 ml päivittäin kolmen vii-
kon ajan tai 20 ml 2-3 kertaa viikossa.

•	 Kevytrakenteiset hevoset, ponit ja varsat 5-10 ml 
päivittäin kolmen viikon ajan tai 15 ml 2-3 kertaa vii-
kossa.

Valmisteen voi annostella joko hevosen ruokaan, juomave-
teen tai suoraan suuhun. hevosella tulee olla tarjolla run-
saasti raikasta juomavettä.  
Säilytys: lasten ulottumattomissa.  
Pakkaus: 1 l
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Etusijalla eläinten hyvinvointi.




