ÖRT BLANDNIN
BLANDNINGAR

AcutiX

För Häst Hälsa

1kg 350kr, 5kg 1550kr

När olyckan är framme

Inneh. Dj.klo, Älgört, Vitpil, Rölleka, Vallört
Vallör.t

CliveX and Calendula 1kg 290kr, 5kg 1350kr
Njurarna och Lymfsystemets Favorit
Inneh. Snärjmåra och Ringblomma.

HerbforceX

DermiX

1kg 310kr, 5kg 1300kr
Huden, Manen och Pälsens Favorit

HackamiX

Inneh. Snärjmåra, Ringblomma , Kamomill, Mariatistel,
Läkemalva, Kardborre, Bovete, Nässla.

HackamiX

1kg 350kr, 5kg 1550kr

Luftvägarnas Favorit

Inneh.Läkemalva, Ginkgo, Groblad, viol Lakritst, Snärjmåra,
Ålandsrot, Anis.

DermiX

Herbforce X 1kg 220kr, 5kg 875kr
Hela Kroppens Favorit-Varje Dag

MobiliX

Inneh. Snärjmåra , Nässla, Kelp, Ringblomma, Nypon, Cikoria,
Älgört, Maskros, Mint.

HoofiX Seaweed and Rosehips
Hovarna och Kärlens Favorit

3kg
5kg5kg
630kr,
10kg 10kr
1080kr960kr
3kg390kr,
350kr,
530kr,

Inneh. Nypon, Kelp, Nässla, Boveteört, Alfalfa, Nässla

MobiliX

Rörelseapparatens Favorit

1kg 320kr, 5kg 1300kr

Gurkmeja, Snärjmåra, Nässla, Hagtorn, Älgört, Mariatistel,
Ginkgo, Björk.

PuriX

1kg 340kr, 5kg 1500kr
Mage Tarm Levern och immunförsv. Favorit

Inneh. Läkemalva, Mariatistel, Kamomill, Lakrits, Maskrosrot
och blad, Snärjmåra, Älgört, Ögontröst, Ros

CliveX and
Calendula

AcutiX

HoofiX

Seaweed and Rosehips

PuriX

Hippo K9 Örtspec.
info@hippok9.nu
www.hippok9.nu
06510651-16200
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Sabina Eklund är utbildad i fytoterapi/örtmedicin
och driver sedan tolv år tillbaka Hippo K9 Sport
& Örtspecialisten som tillhandahåller örter för
människor, hästar, katter och hundar.
– Örterna ger kroppen bättre förutsättningar att
må bra och att komma till bukt med olika besvär.
Men är djuret sjukt ska man alltid vända sig till en
veterinär. Örter kan ses som ett komplement och
ger man örter till djuret så stärks immunförsvaret
och förhindrar att sjukdom utvecklas, säger Sabina
Eklund.
Hon har sedan barnsben haft stort intresse
för hästar och haft egna i många år och sett hur
örterna haft en god inverkan på djurens hälsa.
Hon har till exempel genom att göra egna studier
och genom kunders feedback sett hur örtbehand
ling har gett goda resultat mot fång, eksem och
kronisk bronkit.
– I den traditionella medicinen behandlar
man ofta bara symptomen som gör djuret bra
för stunden, men med örter försöker man hitta
grundorsaken till symptomen. Eksem till exempel
brukar vara ett uttryck för att hästen inte mår bra
invärtes. 98 procent av gångerna visar det sig att
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besvären bottnar i problem med matsmältnings
apparaten, säger hon.
Precis som alternativmedicinen i människornas
värld är örterna som behandlingsmetod för att
lindra djurs åkommor och besvär omdiskuterade.
Det finns inte speciellt många vetenskapliga tester
eller rapporter på området, vilket Sabina beklagar
och förklarar med att det är ekonomiska intressen
som styr.
– En kanadensisk studie som kom för några år
sedan visade att örter hade haft positiva effekter
mot hosta, ledproblem, eksem och dåligt immun
försvar. Men tyvärr uppmärksammades bara
den del i studien som visade på att alltför stora
mängder vitlök kan göra hästarna sjuka. Men
doseringen är alltid viktig vad det än gäller och
jag tror inte att en häst som smiter äter vitlök
speciellt frivilligt utan melass ens i mindre
mängder.
Sabina säljer även örter till hund, katt och
kossor.
– Juverinflammation är ett stort problem för
mjölkbönder. Det behandlas traditionellt med
antibiotika men det kan man slippa genom att ge

echinacea i förebyggande syfte. Har man ett rent
sår är det bra att öka cirkulationen och ge näring,
nypon stärker kärlen och förbättrar bindväven,
säger Sabina och ger ytterligare två tips som är bra
för korna:
– Och snärjmåra stärker lever och lymfsystem
och är rik på kisel som är bra för hud och vävnad
och Bockhornsklöverfrö är bra för slemhinnor,
sårläkningen och är också mjölkökande.
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invärtes. 98 procent av gångerna visar det sig att

Reportagefr090106.indd 3

besvären bottnar i problem med matsmältnings
apparaten, säger hon.
Precis som alternativmedicinen i människornas
värld är örterna som behandlingsmetod för att
lindra djurs åkommor och besvär omdiskuterade.
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sår är det bra att öka cirkulationen och ge näring,
nypon stärker kärlen och förbättrar bindväven,
säger Sabina och ger ytterligare två tips som är bra
för korna:
– Och snärjmåra stärker lever och lymfsystem
och är rik på kisel som är bra för hud och vävnad
och Bockhornsklöverfrö är bra för slemhinnor,
sårläkningen och är också mjölkökande.

Æ{ik\i_acg\i[ali\eXkkk`cc]i`jbeX%
Jfd?`ggfbiXk\jjX[\#ckdXk\e
mXiX[`ed\[`Z`e#ikjg\Z`Xc`jk\e
JXY`eX<bcle[% =FKF1GI@M8K

Mfe>%K%\kk[Xejb^kjkfjfdkieX[\j`Jm\i`^\mXi_\cklkjcX^\e
]iekmc`e^jYXefieXg^ile[Xmde^X`e]\bk`fe\iYcXe[XeeXk
<_i`Z_`XfZ_dX^gifYc\d%D\e\]k\i\eikblifibX[\_febfddX
k`ccYXbXfZ_mXeeYcXe[XeeXk;XejbXDjk\ijbXg\k#j^\iJXY`eX
<bcle[%IfZbpB`d#_jk\egY`c[\e#^afi[\m\e_XeÔeXi\jlckXk
\]k\iXkk]f[\ijkXk\ebfdgc\kk\iX[\jd\[ik\i% =FKF1GI<JJ9@C;

J89@E8J{IK>L@;<1
vc^ik1C\m\ijkibXe[\#YiXdfkdX^jifZ_d`ck
Xek`ÕXddXkfi`jbk%
DXjbifj1Jk`dlc\iXidXkjdcke`e^jXggXiXk\e
fZ_imc^iXe[\]ic\m\ie%
wcXe[jifk1Jc\dcjXe[\#YiX]idXkjdcke`e^\e%
I[Xcd1C\eXijc\d_`eefi#dalb^iXe[\#jXddXe$
[iX^Xe[\%Lkdibk]i]c\cc\ic[i\_jkXijfd
ckk]i[`Xii%

DXjbifj%
=FKF1J89@E8<BCLE;

10-07-06 09.29.26

