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EQmach™

Effekter av EQmachTM
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EQmach™

Hva er EQmachTM?

EQmachTM er et helseprodukt med tillegg 
av prestasjons fremmende effekter

EQmachTM inneholder kun naturlig 
forekommende ingredienser
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Sertifisert fritt for NOPS
Naturally Occuring Prohibited Substances
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Sammensetning
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• Patentert marin bioaktiv ingrediens med bl.a antiviral 
immunmodulerende virkning. Hjelper immunforsvaret

• Mineral profil som bedrer bein -, brusk - , sene - og ligament 
regenerasjon

• Organisk bundne mineraler festet til aminosyrer
(chelater) sikrer optimal absorpsjon

• Belgfrukt ekstrakter fremmer absopsjonen til bein, brusk, 
sener og ligamenter

Havremel og eplearoma
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EQmach™ - Unik ingrediens
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GRA™ - Good Recovery Agents

GRA er en ny klasse helseprodukt til hest som retter 
seg mot sikker og effektiv optimalisering av helse og 
velvære og derav bedre ytelse for den enkelte hest

En patentert bioaktiv marine ingrediens er inkludert i 
formuleringen.
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Sjøpølse

8

Ref Aftenposten 18.12.2008 :
Sjøpølse, og en rekke dyr og planter, produserer stoffet NGNA. Det er viktig i bekjempelsen av 
virusinfeksjoner, mener forskere. 
I magesekken til sjøpølser finnes nemlig molekylet NGNA, som viser seg å ha svært god effekt mot en 
rekke typer virus.
- Det som er sentralt med NGNA, er at det er en naturlig forekommende substans som vi kan trekke ut 
av sjøpølse, og som har antiviral effekt, sier Martin Schalling, som er professor i molekylærbiologi ved 
Karolinska Institutet i Stockholm.
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Produktspesifikasjon
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• EQmachTM = GRA™ (Good Recovery Agents) + havremel

• GRA representerer en ny klasse helseprodukt til hester for 
sikker og effektiv optimalisering av helse, velvære og derav
bedre ytelse

• GRATM inneholder:

• Bioaktiv ingrediens med marin opprinnelse - patentbeskyttet

• Brukt i asiatisk kosthold gjennom århundrer

Organisk mineralblanding, egen komposisjon av mineraler med            
flavonoider for optimal absorbsjon
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Mineraler - sporelementer

Fe – vesentlig bestandel av hemoglobin

Zn  – viktig for utvikling av bein, hov, pels og 
reproduksjon

Mn – viktig for brusk- og beintuvikling og 
mineralutnyttelse

Cu   – viktig for bein- og bruskutvikling samt
utnyttelse av jern
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Hva er flavonoider, vitamin P ?

24.03.2016 Metazoan Life Science AS11

• Flavonoider forekommer nesten alltid sammen med C-
vitamin

• Synergister som øker hverandres opptak i kroppen. 

• Flavonoidene øker bl.a. C-vitaminets virkning i 
bindevevet og fremmer heling av skader

• Vit C er viktig for immunsystemet og eliminerer 
skadelige frie radikaler

• Virker som antioksidanter, reduserer oksidativt stress



EQmach™

EQmach™ inneholder flavonoider

- Flavonoiner forekommer nesten alltid sammen med C-vitamin

- Synergister som øker hverandres opptak I kroppen

- Flavonoidene øker bl.a. C-vitaminents virkning I bindevevet og fremmer 
heling av skader.

- Vit C er viktig for immunsystemet og eliminierer skadelige frie radikaler

- Virker som antioksidanter, reduserer okidativt stress
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Hva er EQmach™reduserer oksidativt stress

Dannelse av oksidativs stress

Økt produksjon av reaktive oksigenforbindelser, dvs. frie radikaler anti-okisdantforsvaret 
strekker ikke til - ubalanse mellom antioksidanter og 

reaktive oksigenforbindelser over tid - gir oksidativt stress.

Faktorer som øker dannelsen av reaktive oksigenforbindelser:

Trening, solstråling, feilernæring, miljøgifter/tungmetaller og stress

Når kroppen utsettes for belastninger, blir kroppens atioksidantforsvar ekstra viktig,

siden dette kan øke produksjonen av de frie radikalene. 
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Ordliste: Hva er og betyr frie radikale og antioksidanter:

•Frie radikaler er et biprodukt fra kroppens energiforbrenning, og er skadelige for 
kroppens celler. De dannes også når kroppen utsettes for ytre påvirkninger som trening.

•Hva gjør frie radikaler?

•Frie radikaler er en viktig del av kroppens signalsystem, men et overskudd kan de skade kroppens 
celler. Et overskudd kalles for oksidativt stress i kroppen.

•På fagspråket kalles dette for biologisk oksidasjon, kroppen ”ruster” innenfra. Noen eksempler på 
oksidasjon er når et eple blir brunt når det blir skrelt, når spikeren ruster eller når vi får rynker i med 
alderen.

•Hvordan bli kvitt de frie radikalene?

•Antioksidanter er kroppens naturlige forsvar mot frie radikaler og den oksidasjonen som 
de fremkaller. Antioksidantene uskadeliggjør radikalene og fjerner dem når de først har oppstått.
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Viktige observasjoner
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• Færre luftveisinfeksjoner – (antiviral effekt) 

• Friskere hest – maksimalt treningsutbytte

• Økt utholdenhet (trening - laktat)

• Økt toleranse for arbeid (CK, AST)

• Mer «balansert» hest (tilbakemeldinger)
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Luftveislidelser
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• En hyppig årsak til treningsavbrudd hos 
galopp hester er luftveislidelser. Dette vil også 
ha en direkte innvirkning på total økonomien 
for hesteholdet. 

• Studie gjort hos Rune Haugen over 12 
måneder viser at EQmach™ kan redusere 
antall luftveis infeksjoner vesentlig.
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Luftveisinfeksjoner
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Leddinjeksjoner
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• Hestens leddbånd og ledd blir utsatt for store 
belastninger. Skader kan bli langvarige og få store 
økonomiske konsekvenser. 

• En 12 mnd studie hos Rune Haugen viser en 
signifikant reduksjon i ledd injeksjoner i en 12 mdr
periode etter at EQmach ble tatt i bruk.
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Antall leddinjeksjoner
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Enkel treningsfysiologi
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• Hestens muskulatur har et stort potensial til å tilpasse seg 
trening. Riktig trening øker utholdenhet, styrke og hastighet. 
Begrensende faktorer er for krevende muskelarbeide er bl.a
oksygen-transporten i det kardio-vaskulære systemet samt 
effekten av oksygenomsetning i muskelcellen. 

• Laktat (La-), som vi fra idretten kjenner som melkesyre. Den 
høyeste intensiteten kroppen kan jobbe på der den 
eliminerer like mye laktat som den produserer kalles den 
anaerobe terskelen (laktat terskel) Typisk vil anaerob terskel 
være ved ca. 75 – 85 % av maksimalt  oksygenopptak 
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• Aerobe nedbrytning av glukose produserer 14 ganger så mye 
energi som den anaerobe med samme mengde glukose. Det er 
grunnen til at en ved trening forsøker å øke den aerobe kapasiteten 
til muskelcellene. 

• Laktat mål ca 4 mmol /L er det punktet der metabolisme i muskel 
skifter fra aerob til anaerob. 

• Det er bevist at V4 øker med trening, og at forbedring av V4 er 
avhengig av intensitet, varighet og hyppighet av trening

• Laktat verdier, sammen med bl.a puls vil derfor kunne gi et svar på 
hvordan en kan trene bedre, riktigere og gi et bedre 
treningsutbytte
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Hva er OBLA?
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• Onset of Blood Lactate Accumulation

• Målet med trening er å øke toleransen 
mengden arbeid uten å nå overskride OBLA
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Laktatmålinger
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• Det er vist at V4 øker med trening (Von Witke et al 1994, 

Eaton et al 1999) og at økningen av V4 er avhengig av 
intensitet, varighet og frekvens på treningen 
(Lindner et al 2000).

• Enkel og pålitelig måte å måle biokjemisk 
parameter i felt
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Oksidativt stress
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• Dannelse av oksidativt stress

• Økt produksjon av reaktive oksygenforbindelser, dvs frie radikaler -
anti-oksidantforsvaret strekker ikke til - ubalanse mellom anti-
oksidanter og reaktive oksygenforbindelser over tid - gir oksidativt 
stress.

• Faktorer som øker dannelsen av reaktive oksygenforbindelser:

• Trening, solstråling, feilernæring, miljøgifter/tungmetaller og 
stress.

– Når kroppen utsettes for belastninger blir kroppens 
antioksidantforsvar ekstra viktig siden dette kan øke 
produksjonen av de frie radikalene.
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Galopphester i UK
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Jumping horses after 4 minutes
continued jumping 120cm
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Jur Vrieling studien
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Studie Momarken Travbane

Metazoan  Life Science  AS

antall hester

Hastighet 
OBLA
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Laktat gjennomsnitt 12 måneder
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4 år gammel galopphest UK
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The trainer commented 'I have never seen the horse work so well'



Lactate values trotting
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Dressage horses Sweden after workload
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Dressage horses Denmark
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Jumping horses light warm up
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Leangen- trotters after workload
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Lactate values trotting
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Icelandic horses
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Icelandic horses
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Trotters Biri trotting track
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Dressage horses Sweden after warm
up
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Jur Vrieling sier om 
EQmach

Jeg har prøvd mange ulike tilskudd, 
men aldri opplevd et produkt som gir 
så god effekt på så mange områder.

Etter å ha opplevd effekt av Eqmach
har jeg satt de fleste av mine hester på 
produktet.

Jeg anbefaler også andre ryttere å 
bruke Eqmach over tid for å fremme 
hestens helse og prestasjoner.
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Viktige observasjoner
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• Færre luftveisinfeksjoner – (antiviral effekt) 

• Friskere hest – maksimalt treningsutbytte

• Økt utholdenhet (trening - laktat)

• Økt toleranse for arbeid (CK, AST)

• Mer «balansert» hest (tilbakemeldinger)
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Hvorfor bruke EQmachTM ?
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Det er vist at forbedret treningsutbytte er avhengig av
treningens intensitet, varighet og frekvens

Derfor er det viktig til enhver tid å holde hestens generelle
helse optimal slik at hver enkelt hests genetiske kapasitet
kan oppnås

Flere vitenskapelige rapporter konkluderer med at det er
korrelasjon mellom suksess i konkurranser og nivået på
OBLA. 


