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Omega-3- ja omega-6-rasvahapot ovat
välttämättömiä rasvahappoja. Tämä tarkoittaa
, että elimistö tarvitsee niitä, mutta ei pysty
tuottamaan niitä itse. Sen vuoksi rasvahappoja
on saatava ravinnosta. Omega-3- ja omega-6rasvahapot osallistuvat moniin ruumiintoimintoihin.
Omega-3- ja omega-6-rasvahappojen oikea
suhde vaikuttaa myönteisesti muun muassa
immuunijärjestelmään, tulehdusten estoon,
hormoniaineenvaihduntaan, aivojen toimintaan
sekä sydämeen ja verisuoniin – lyhyesti sanottuna
hevosen koko terveyteen . Hevoset, jotka viettävät
valtaosan ajastaan tallissa, saavat usein vähemmän
välttämättömiä rasvahappoja, koska ne eivät laidunna
tai koska hyvälaatuista heinää ei ole saatavana.
Tiivisteet sisältävät suhteessa enemmän Ω6rasvahappoja (katso kaaviokuva). Soluihin voi tällöin
muodostua omega-3- ja omega-6-rasvahappojen
epätasapaino, mikä heikentää vastustuskykyä. Hyvä
vastustuskyky edellyttää optimaalista omega-3- ja
omega-6-rasvahappojen suhdetta.
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Käyttöohjeet
Cavalor OilMegaa on annettava vähintään 30 päivän ajan
(mielellään 60 päivän ajan), ja sitä voidaan käyttää päivittäin.
Viikko 1: Levitä rehun päälle 100 ml päivässä.
Viikosta 2 alkaen: Levitä rehun päälle 50 ml päivässä.
Pakkaus:
Pullo 2 l - Kanisteri 10 l (1 pumppaus vastaa 25 millilitraa)

Käyttäjäkokemuksia:
“Ykköshevoseni veressä oli liian paljon lihasentsyymejä, ja
se oli liikkeissään jäykkä. Kokeilin useita tuotteita, mutta
niistä ei ollut apua. Cavalor OilMegan ja Cavalor Muscle Fitin
yhdistelmä normalisoi veriarvot nopeasti. Hevoseni ei enää
kärsi jäykistä lihaksista ja näyttää kiiltävältä ja terveeltä.”
Vicky Smits, Kansainvälisen kouluratsastuksen Rider, Belgia
“Olemme käyttäneet Cavalor OilMegaa klinikalla kolmen
kuukauden ajan. Olemme havainneet, että peräti yli 80
prosenttia hevosista tulee parempaan kuntoon. Vaikutukset
ovat olleet selviä etenkin lihasongelmista (hapottuminen)
ja nivel- ja selkävaivoista kärsivillä hevosilla. Yleisesti ottaen
olemme huomanneet, että hevosten paino nousi nopeasti
ruoansulatuksen parantuessa, ja vastustuskyky parani, minkä
olemme todenneet useiden verikokeiden avulla.”
Tri Werner De Vos

CAVALOR Industriepark 11b - 9031 Drongen - Belgia
Tel.: +32 9 242 82 20 - www.cavalor.com - info@cavalor.com
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Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että
runsasrasvainen ruokavalio voi parantaa hevosen
urheilusuoritusta ja yleistä hyvinvointia. Ensimmäinen
merkki on kiiltävä karva – muutos alkaa näkyä jo
muutaman päivän kuluttua. Runsasrasvaisen (>
8 %) ruokavalion urheilusuorituksia parantava
ominaisuus perustuu hevosen lihasaineenvaihdunnan
mukautuvaisuuteen. Rasvat koostuvat rasvahapoista.
Cavalor OilMegan ainesosien tarkkaan harkittu
rasvahappokoostumus takaa monenlaisia myönteisiä
vaikutuksia, kuten vastustuskyvyn paraneminen,
tulehduksia ehkäisevä vaikutus, patogeenisten (eli
haitallisten) bakteerien tappaminen ja antiallergiset
vaikutukset.

– ei mikä tahansa öljy.

Hevonen "säästää" lihastensa glykogeenivarastoja
käyttämällä rasvahappoja energianlähteenä työskentelyn
aikana. Glykogeenien säästymisestä voi olla hyötyä
hevoselle kilpailuissa ja ponnistelutilanteissa.
Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että maitohappoa
muodostuu hitaammin, kun glykogeenivarastoja ei
käytetä. Kun hevoselle annetaan lisärasvaa ravinnon
mukana, lihakset pystyvät hyödyntämään rasvahapot
paremmin energiantuotannossa, jolloin kestävyys
paranee.

Cavalor OilMega sisältää tasapainoisen seoksen
valikoituja rasvahappoja ja NAB-yhdisteitä (Natural
Anti-Biotics, luonnon antibiootit). NAB on patentoitu
tuote, joka koostuu trooppisista kasveista saatavista,
keskipitkän ketjun rasvahapoista (MCFA). NAB
vaikuttaa myönteisesti suolistoﬂooran terveyteen
tappamalla patogeenisia bakteereita. Tällöin rehu
imeytyy paremmin ja hevosen vastustuskyky paranee.
Tutkimuksissa on lisäksi todettu, että NAB estää
hengitysteiden ja maha-suolistokanavan sairauksia
erittäin tehokkaasti.
Cavalor OilMega sisältää myös runsaasti omega-3- ja
omega-6-rasvahappoja sekä E-vitamiinia. E-vitamiini
hidastaa rasvahappojen hapettumista, jolloin ne
pystyvät täyttämään tehtävänsä pidempään. Cavalor
OilMegassa on paljon omega-3-rasvahappoja, ja se
vähentääkin lihasten väsymistä poikkeuksellisen
hyvin. Sen tulehduksenesto-ominaisuudet auttavat
myös niveliä toimimaan paremmin. Cavalor OilMega
parantaa myös hevosen vastustuskykyä. Cavalor
OilMega sopii kaikenlaisiin ruokavalioihin. Sen on
osoitettu tuovan lisäarvoa sekä urheiluhevosille että
harrastehevosille.
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Omega-3-rasvahapot
α-linoleenihappo
Pellavansiemenöljy, oliiviöljy,
rapsiöljy, kalaöljy, levät,
merilevät

• Verenkierron
paraneminen
• Parempi kalvojen
läpäisevyys
• Estää allergioita ja
tulehduksia estäminen
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öljyä?
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• Verenkierron
paraneminen
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Ω3
Vähentää

Omega-6-rasvahapot
Linoleenihappo
Auringonkukkaöljy, pähkinät, siemenet, vilja

• Parempi vastustuskyky
• Anti-inﬂammatorinen
vaikutus
• Verihiutaleitten
hyytymisen

• Tulehdukset
• Kipu
• Kuume

