
- Marknadsledande på magnetprodukter -

Benskydd med magneter
- för häst
(10 permanenta läkemagneter/benskydd, 1000 Gauss/magnet)

Storlek:  Art. Nr. :
Medium  7104
Large  7114

Magneterna i benskydden ökar blodcirku-
lationen, som främjar hästens självläkning.

Används tex. vid skador på senor, gaff el- 
eller ledband och kotor. Även mot gallor, 
och överansträngningar. 

Kan med fördel även användas före 
och/eller efter ett hårt träningspass.

Hansbo Sport Equestrian and Pet
Box 1180, 269 25  Båstad

Tel 0431-44 59 40, Fax 0431-36 14 18
info@hansbosport.se, www.hansbosport.se

 Återförsäljare: Tillverkare:

Magnet Health har ett komplett sortiment av magnetterapiprodukter 
- både för människor och djur!

Magnetism är en naturprodukt, den är varken magisk eller medicinsk!

Magnet Health Sweden AB
Rosenberg Skogslund, 305 92  Holm

Tel 035-10 68 50
info@magnethealth.se, www.magnethealth.se



Vanliga frågor

Hur fungerar magnetterapi?
Alla celler i hästens kropp är elektriskt laddade. 
En frisk cell har en negativ laddning (-), miljön 
utanför cellen är positivt laddad (+). Magneter 
påverkar hästens elektriska fält och får cellerna 
att arbeta med större kapacitet. Genom mag-
netbehandling ökar även blodcirkulationen (bl.
a. genom järnet i hästens blod) och därigenom 
syre- och näringsdistributionen.

Vad är magnetterapi bra för?
En ökad blodcirkulation påskyndar hästens 
egen läkning och förebygger skador och 
överansträngningar.  Mycket goda resultat har 
uppnåtts vid div. problem som svårläkta sen- 
och gaff elbensskador, kotledsinfl ammationer, 
galllor m.m. 

Finns det några biverkningar?
Generellt är bieff ekterna minimala. Inlednings-
vis kan vissa hästar bli lite oroliga. I vissa fall up-
plever hästen denna oro tills en anpassning av 
de magnetiska fälten etablerats. Om hästen blir 
väldigt orolig, bör man ta av magnetprodukten 
och åter sätta på vid ett senare tillfälle under en 
kortare tid. Detta för att successivt låta hästen 
anpassa sig till det magnetiska fältet. 

Användningsråd

Våra magnetprodukter är endast avsedda att 
användas när hästen står inne i sin box. De är inte 
lämpade att användas under någon form av rid- el-
ler körträning, ej heller under vistelse i hage.

Vänj hästen successivt vid magnetprodukten, 
dvs. att det kan räcka med 20-30 min vid första 
användningstillfället. Du bör hålla din häst under 
uppsikt första gången den använder magnet-
produkter, då den kan bli orolig. Dock är det 
vanligast att hästen blir lugn och avslappnad, ev. 
vill den lägga sig ned i boxen. 

Magnetprodukten behöver inte sitta på hästen 
en hel dag/natt för att vara eff ektiv. Det kan räcka 
med någon till några timmar.

Hästen bör ej använda magnetprodukter mer än 
8-10 timmar/dygn.

Växelverkan med magnetprodukter, har uppmärk-
sammats att vara en mkt. eff ektiv metod. Använd 
därför med fördel produkten under upprepade 
tillfällen för att uppnå optimal eff ekt.

Vg. beakta försiktighetsåtgärder enl. nedan. 

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på?
- Magnetprodukter för hästar är ej lämpligt till ston som är högdräktiga.
- Använd inte magnetprodukter i kombination med liniment.
- Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).
- Använd inte magnetprodukter om hästen har en obehandlad infektion.
- Om hästen står under medicinering, vg. rådgör med veterinär.
- Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård, utan ska ses som    
   en komplementär behandling.

Karens - Travsport
Texten i reglementet årgång 2005 lyder:
43§ 
---
På häst intagen i STC:s register eller häst som tränas 
och/eller tävlar i Sverige är följande åtgärder förbjudna 
---
behandling med all form av magnetterapi på tävlings-
dagen inom ban- och stallområde

Karens - Ridsport
Förtydliganden/ändringar i TR I Gemensamma bestämmelser
(Gäller från 1 januari 2004)
Mom. 173:
---
Behandling med el eller magnetutrustning är ej tillåten på 
tävlingsdagen, inom tävlingsområdet.


