
 

Frisbjerggaard nr. 14, Til Hestens Led 
 
Kan anvendes til konkurrence heste og ponyer, heste og ponyer i hård træning og ældre heste,  

Produktet er tillige velegnet til heste med ordineret boksro (uanset årsag), idet manglende 

bevægelse hurtigt forringer ledbruskens kvalitet og gør hesten mere udsat for skader, når den atter 

tages i brug.  

 

5 aktivstoffer sikrer størst mulig virkning: 

Til Hestens Led Nr. 14 indeholder meget høje koncentrationer af hele 5 aktivstoffer, der 

understøtter hinanden og sikrer bedst mulig virkning af produktet:  

 

1. Hyaluronsyre (Hyaluronic Acid el. HA): Mere effektiv end glucosamin, idet hyaluronsyre i 

tarmen spaltes til glucosamin og glucuronsyre, der begge er vigtige byggesten i ledbrusk og 

ledvæske. I modsætning til glucosaminprodukter, kan produkter med hyaluronsyre lovligt sælges i 

Danmark.  

 

2. Chitinhydrolysat (muslingeekstraktmel): Øger leddets egen produktion af glucosaminglycaner 

(GAG), som er de vigtigste byggesten til en sund ledbrusk. Chitinhydrolysat er også vigtig for 

leddets egen produktion af hyaluronsyre, der har meget stor betydning for ledvæskens viskositet og 

leddets ”smørende” og støddæmpende effekt.  

 

3. Chondroitinsulfat: Øger ledbruskens evne til at binde vandmolekyler, hvilket er vigtigt for 

bruskens elasticitet og bruskcellernes ernæring. Uskadeligør desuden de aggressive kemiske 

forbindelser, der er ansvarlige for ødelæggelserne inde et beskadiget led. Endelig virker 

chondroitinsulfat understøttende og forstærkende på effekten af chitinhydrolysat.  

 

4. MSM (methysulfonmethan): Bio-tilgængeligt, organisk svovl i koncentreret form. Svovl indgår i 

både ledbrusk og bindevæv som en vigtig byggesten og virker samtidig som katalysator for både 

chitinhydrolysat og chondroitinsulfat. Giver øget blodcirkulation og mindre irritation ved sener og 

led.  

 

5. Boswellin: Naturlig ekstrakt af et lille indisk ørkentræ (Boswellia serrata) med en enestående 

virkning på ledfunktionen. Styrker bindevævet og leddets immunforsvar. Boswellin forbedrer 

desuden blodtilførslen til beskadiget væv, dæmper irritation og genopretter leddets 

funktionsdygtighed. Dette sker ved hjælp af en biokemisk mekanisme, der slet ingen bivirkninger 

har - heller ikke ved langtidsbrug.  

 

Nem dosering:  

Til Hestens Led Nr. 14 er fremstillet i flyende form. Optageligheden er derved god og doseringen 

er enkel, samtidig med at hesten ikke kan sortere produktet fra resten af maden.  

Indholdsstoffer:  

Hyaluronsyre, chitinhydrolysat, chondroitinsulfat, MSM, boswellin, dextrose.  

 

Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage.  

 

Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af FEI og The British Jockey Club.  

 

Pakning: 1 ltr. Flaske 


