
NUTROLIN HEVONEN™ – TUTKIMUKSEEN  
PERUSTUVAA TUOTEKEHITYSTÄ
Nutrolin Hevonen™ –sarjan tuotteiden valmistukseen on valittu 
parhaita raaka-aineita. Raaka-aineita, joiden sisältämät ravinto-
aineet täydentävät hevosen erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita.

KASVIÖLJYJEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 
RASVAHAPOTJA IHON TARVE
• IHO ja KARVAPEITE™ on ravintoöljyseos, joka sisältää 
runsaasti hevosen iholle välttämätöntä omega-6 linolihappoa. 
Seosta on täydennetty omega-3 ja omega-6 sarjan rasvahapoilla 
(ALA, SDA ja GLA), jotka tehostavat linolihapon vaikutusta. 

• Öljyn koostumus on ainutlaatuinen ja siksi sille on myön-
netty patentti sekä Euroopassa että USA:ssa - EP 2 370 074 B1 
ja US 847 0876

• Linolihappo tukee ihon luontaisen suojamekanismin, lä-
päisyesteen, muodostumista. Omega-3-rasvahappoja sisäl-
tävillä öljyillä (esim. kalaöljy ja lohiöljy) ei tätä vaikutusta ole 
(McCusker & Grant-Kels 2010). Hyvin toimiva läpäisyeste yl-
läpitää ihon kosteustasapainoa ja lievittää ihon kuivumisesta 
johtuvia iho-ongelmia (Hansen & Jensen 1985; Elias 2014). 

• Kuiva iho hilseilee ja karvapeitteen laatu heikkenee. Kuiva 
iho on myös altis yliherkkyysreaktioita aiheuttaville allergee-
neille ja bakteeritulehduksille. 

KALAÖLJYN OMEGA-3-RASVAHAPOT
• Vaikka kala ja kalaöljy eivät ole hevosen luontaista ravintoa, 
Nivel Duon ja Sportin sisältämät kalaöljyn omega-3-rasva-
hapot, EPA, ETA, DPA ja DHA, tehostavat hevosen ruokintaa. 
Monipuolinen omega-3-rasvahappokoostumus hillitsee te-
hokkaasti elimistön matala-asteista tulehdusta (Calder 2013). 

• Vain kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla on tulehdusta hillitse-
vää vaikutusta. Kasviöljyjen, kuten pellavan, rypsin, hampun 
ja chian siementen,  omega-3-rasvahapot eivät hillitse tuleh-
dusta. Kasviöljyjen omega-3-rasvahapot muuntuvat eläimillä 
vähäisessä määrin omega-3 EPA:ksi. Hevosilla tehdyissä tut-
kimuksissa pellavaöljyn omega-3-rasvahapon muuntumista 
EPA:ksi ja DHA:ksi ei käytännössä  tapahtunut ja vain kala- 
öljy nosti solujen omega-3-pitoisuuksia (Siciliano ym. 2003, 
Vineyard ym. 2010 ja Hess ym. 2012).

Pakkaus täynnä huolenpitoa

HEVONEN
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NIVELTEN SUOJAA LÄÄKELAATUISISTA  
RAAKA-AINEISTA
• Hevosen Nivel Duo sisältää kaksi komponenttia –  
nestemäisen kalaöljyn ja jauhemaisen nivelravinteiden, 
glukosamiinin, kondroitiinisulfaatin ja MSM:n seoksen.
 
• Nivel Duon kalaöljy ja nivelravinteet ovat lääkelaatuisia raaka-
aineita. Lääkelaatu tarkoittaa sitä, että raaka-aineiden valmis-
tus on valvottua ja niillä saavutetaan sama vaikutus valmistu-
serästä toiseen. 

• Käyttämämme Bioiberican valmistaman glukosamiinin ja 
kondroitiinisulfaatin (CS Bioactive) osalta toistettava vaiku-
tus tarkoittaa myös tutkimuksissa toistettua nivelten hyvin-
vointia tukevaa vaikutusta (Hochberg ym. 2016).

LUONNOLLINEN E-VITAMIINI SUOJAA 
 ELIMISTÖÄ HAPETTUMISSTRESSILTÄ
• Elimistössä vallitsee hapettumisstressi silloin kun kudoksis-
sa muodostuvien vapaiden happiradikaalien muodostus ylit-
tää elimistön omien antioksidanttien kyvyn suojata kudoksia 
hapettumiselta. Oksidatiivinen stressi on tila, joka aiheuttaa 
solujen DNA:n, proteiinien ja solukalvojen vaurioita. 

• Tulehdus ja tulehdussolujen toiminta lisäävät happiradikaa-
lien muodostumista ja oksidatiivista stressiä. Siksi ravintoon 
lisätystä E-vitamiinista on hyötyä tilanteissa, joihin liittyy 
matala-asteinen tulehdus. Näitä tilanteita ovat erilaiset ihon 
liiallisesta kuivumisesta johtuvat häiriöt, nivelvaivat ja raskas 
fyysinen suoritus. 

• Nutrolin Hevonen™ –sarjan tuotteisiin lisätään luonnollista 
E-vitamiinia (d-alfa tai RRR-tokoferoli), koska sen teho on 1,5 
kertainen yleisimmin käytettyyn synteettiseen E-vitamiiniin 
(dl-alfa tai all-rac-tokoferoli) verrattuna.  

HAPETTUMISELTA SUOJAAMISEN KEINOT
• Hyödyllisiä omega-6 ja omega-3-rasvahappoja sisältävät 
öljyt hapettuvat eli härskiintyvät herkästi. Hevonen vierastaa 
härskiintyneen öljyn hajua - ja hyvä niin sillä ne  ovat haitalli-
sia sen elimistölle - erityisesti kasvaville ja ikääntyville hevo-
sille sekä urheiluhevosille. 

• Nutrolin®-ravintoöljyjen hapettumiskestävyyttä on kehitet-
ty yhteistyössä Tanskan teknillisen yliopiston (DTU) tutkijoi-
den kanssa. Kehitystyön tuloksena Nutrolin®-öljyt ovat erittäin 
laadukkaita ja turvallisia. 
Lisää tutkimuksesta www.nutrolin.fi/tutkimus.
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Käyttötarve Koostumus Käyttö Päiväannos

IHO & KARVAPEITE
Ihosairauksien, 
kesäihottuman sekä 
kuivan & hilseilevän 
ihon hoitoa tukeva 
täydennysrehu. 
Ylläpitää karvapeitteen 
kasvua.

Yksi 50 ml annos sisältää 
24 000 mg välttämättömiä rasvahappoja 
500 mg luonnollista E-vitamiinia1

¹d-alfa-tokoferoli

Soveltuu kaiken ikäisille  
hevosille ja jatkuvaan 
käyttöön. Kalaöljyä  
sisältävän valmisteen 
samanaikainen käyttö 
saattaa heikentää tehoa.

    300 kg - 35 ml 

    500 kg - 50 ml  

> 600 kg - 60 ml 

SPORTTI
Täydennysrehu, 
joka tukee elimistöä 
fyysisen rasituksen ja 
palautumisen aikana. 

Yksi 50 ml annos sisältää                             
8 000 mg omega-3-rasvahappoja1     
1 500 mg luonnollista E-vitamiinia2 

 
¹EPA, ETA, DPA ja DHA
²d-alfa-tokoferoli

Käyttö aloitetaan 1 – 2 kk 
ennen treenikauden alkua 
ja käyttö lopetetaan  
kilpailukauden päättyessä. 
Soveltuu myös jatkuvaan 
käyttöön.

   300 kg - 35 ml 

   500 kg - 50 ml  

> 600 kg - 60 ml

NIVEL DUO
Nivelrikon ja nivelten 
hoitoa tukeva 
täydennys-rehu. 
Tuotteen sisältämät 
ravintoaineet suojaavat 
nivelkudoksia 
tulehdukselta ja tukevat 
niiden uudistumista.

Yksi 30 ml annos kalaöljyä sisältää 
8 000 mg omega-3-rasvahappoja1  
1 000 mg luonnollista E-vitamiinia2               

Yksi 20 ml jauhetta sisältää                          
7 500 mg glukosamiini HCl
2 500 mg kondroitiinisulfaattia3

5 000 mg MSM4

200 mg piidioksidia. 
Ravitsemukselliset raaka-aineet 
ovat lääkelaatuisia.

¹EPA, ETA, DPA ja DHA
²d-alfa-tokoferoli
³CS-Bioactive (Bioiberica)
4OptiMSM (Bergstrom Nutrition)

Suositellaan käytettäväksi 
osana nivelrikon moni-
muotoista hoitoa. Yksi 
annos jatkuvaan käyttöön. 

300 kg - 15 ml 
 jauhetta 

+ 20 ml öljyä

500 kg - 20 ml 
jauhetta 

+ 30 ml öljyä

> 600 kg - 25 ml 
jauhetta 

+ 35 ml öljyä. 
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