
Fysio Healing ylpeänä esittää: 

SUPERFEED

Fysio Healing Oy on jo vuodesta 1990 ollut
mukana edistämässä suomalaista hevos- ja
koiraurheilua. Yrityksen perustaja on kokenut 
hevosmies, diplomi equiterapeutti ja hevoski-
ropraktikko Ismo Haapanen.  

Yhtiön selvinä tunnusmerkkeinä ovatkin 
alusta asti olleet korkealaatuiset, hyvin valitut 
ja testatut hevosten ja koirien lisäravinteet 
sekä hoitotuotteet. Yhtiö on ylpeä siitä, että 
kaikki sen markkinoimat tuotteet ovat synty-
neet hevosihmisten kehittäminä yhteistyössä 
eläinlääkäreiden ja farmasian asiantuntijoi-
den kanssa.

Ratsu- ja ravihevosten omistajina sekä koirahar-
rastajina yhtiön työntekijät ovat käytännössä 
todenneet tuotteiden toimivuuden. Henki-
lökunta onkin valmiina vastaamaan markki-
noiden kovaan kilpailuun ammattitaidolla ja 
palvelulla.

Fysio Healing Oy:n varasto ja tukku toimivat 
Salossa. Tavarakuormat saapuvat viikottain 
tukun varastolle ja tuotteita pakataan jopa päi-
vittäin sadoille jälleenmyyjille ympäri Suomen.
 
Kysy rohkeasti tuotteista lisää tai tutustu netti- 
sivuihimme osoitteessa www.fysiohealing.fi.

Maahantuonti ja Markkinointi: Fysio Healing Oy, Hämeentie 37, 24100 Salo 
puh. 020 712 1515 •  e-mail: myynti@fysiohealing.fi • www.fysiohealing.fi

UUTUUDET



CHIANSIEMEN SPIRULINA

Hyvinvointia – välittämistä – huolenpitoa 

PINTAA SYVEMMÄLLE

Chia on ravintorikas siemen, jolla on korkea proteiini-, rasva-, 
mineraali-, vitamiini -ja antioksidanttipitoisuus. Chiansiemen 
sisältää vähän sokereita ja tärkkelystä, mutta sillä on korkea 
Omega 3- ja ALA-pitoisuus (Alfalinoleenihappo). 

Siemenissä on hyytelöityviä kuituja, jotka suojaavat ruoan-
sulatusjärjestelmää ja tasaavat verensokeria.  Chia soveltuu 
ruokintaan ennen suoritusta ja sen jälkeen lisäämään kestä-
vyyttä ja nopeuttamaan palautumista. 

Chiansiemenessä on 700 % enemmän C-vitamiinia kuin ap-
pelsiinissä, 800 % enemmän Omega 3:a kuin lohessa ja 500 % 
enemmän kalsiumia kuin maidossa. Chiansiemen on hevos-
ten ”superfood”.

Chian siemenet ovat 100 % luonnontuote, sulavat lähes täy-
dellisesti, eivätkä vaadi jauhamista tai liottamista.

Annostus: 3 annosmittaa sekoitetaan väkirehuun (yksi 
annosmitta 30g)

Koostumus: 100 % chiansiemen

Ravintoaineet: Raakavalkuainen 11,3 %, raakarasva 1,07 %, 
raakakuitu 5 %, tuhka 7,4 %, natrium 0 %

Spirulina on sukua syötäville cyanobakteereille, joita kutsu-
taan sinivihreiksi mikroleviksi. Monet tutkijat pitävät spirulinaa 
”superfoodina”, koska sen ravintosisältö on erittäin korkea. 
Spirulina on yksi parhaimmista proteiinilähteistä (jopa 70%) ja 
sisältää suuren määrän tärkeitä mineraaleja, kuten kalsiumin, 
fosforin, magnesiumin, raudan, sinkin ja kuparin. Sinivihreät le-
vät sisältävät runsaasti aminohappoja, B-vitamiineja sekä suu-
rissa määrin välttämättömiä rasvahappoja. Spirulina on hyvä 
GLA-lähde (gammalinoleenihappo, joka kuuluu omega 6 -per-
heeseen) ja se sisältää runsaasti fykosyaniinia. Se on voimakas 
antioksidantti, joka auttaa kehon immuunijärjestelmää. Spi-
rulina voi vahvistaa eläinten hedelmällisyyttä ja sitä voidaan 
antaa tiineille tammoille. Spirulina edesauttaa lisäämään he-
vosen lihasmassaa ja se tukee palautumista rasituksen jälkeen.

Eläinkokeet ovat näyttäneet, että Spirulinalla on hyvät ominaisuu-
det uudistaa verisuonia sekä pehmentävä vaikutus niveliin. Ihmis-
kokeet ovat osoittaneet, että se parantaa vastustuskykyä, suojaa 
kehon soluja sekä auttaa kehoa poistamaan raskasmetalleja.

Spirulina sisältää mm. 180 % enemmän kalsiumia kuin maito, 
670 % enemmän proteiinia kuin tofu, 3100 % enemmän be-
takaroteenia kuin porkkanat ja 5100 % enemmän rautaa kuin 
pinaatti. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät Spirulinasta todel-
lisen ”superfoodin”.

Eclipse Biofarmabilla on tiukat laatuvaatimukset toksiineja ja 
saasteita vastaan, joka tarkoittaa sitä, että käytämme ainoas-
taan suljetuissa säiliöissä viljeltyjä mikroleviä, jotta korkeat laa-
tuvaatimuksemme toteutuvat.

Spirulina sisältää klorofylliä, proteiinia, vitamiineja ja muita tär-
keitä ravintoaineita, jotka edesauttavat hevosta suoriutumaan 
päivittäisestä työstä ja palautumaan stressitilanteista.

Annostus: 1-2 annosmittaa päivittäin. 1 annosmitta = 15 ml 
(8,5g). Sekoitetaan väkirehuun.

Koostumus: 100 % spirulina

Ravintoaineet: raakakuitu 12,3 %, raakarasva 5,6 %, raakaval-
kuainen 68 %, tuhka 8,4 %

Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen.

PIRUNKOURA
Djävulsklo 

Pirunkoura on afrikkalainen kasvi, joka kasvaa lähinnä Ete-
lä-Afrikassa ja Namibiassa. Se kuuluu seesaminsukuun ja siinä 
on pieni hedelmä, joka kuivuessaan näyttää kynneltä. 

Kauppatuotteena pirunkoura on viimevuosina kasvanut, 
koska sen terveysvaikutuksista on kirjoitettu enemmän ja 
enemmän. Tämä on aiheuttanut kysymyksen siitä, kasvaako 
pirunkoura tulevaisuudessa villinä luonnossa. 

Etelä-Afrikassa pirunkouraa on perinteisesti käytetty ihmisille 
vuosituhansien ajan. Kuivatut juuriosat käytettiin lähinnä ni-
velkipujen hoitoon ja särkyyn.

Biofarmab hankkii pirunkouran vain valtuutetuilta viljelijöiltä 
ja tuote sisältää 100% puhdistettua ja korkealaatuista, pirun-
kouran juurta.

Pirunkouralla voidaan ennaltaehkäistä jäykkyyttä ja paran-
taa liikkuvuutta vanhemmilla hevosilla sekä myös helpottaa 
olemassaolevia ongelmia. Paras teho saavutetaan 2-4 viikon 
käytön jälkeen.

Tuotetta ei tule käyttää tiineille tammoille eikä hevosille, joil-
la on vatsahaava. 

HUOM! Tarkasta aina maa-/lajikohtaiset dopingvaroajat 
valmisteelle.

Annostus: 1-4 annosmittaa / päivä (10-30 g/päivä) 
1 Annosmitta = 40 g

Koostumus: 100 % pirunkouran juuri (Harpogophytum 
procumbens) 

PUNAJUURI
Rödbeta 

Punajuuri on vitamiinirikas (A-, E-, C -ja B-vitamiinit) ja sisäl-
tää erilaisia mineraaleja (esim. kaliumia, kalsiumia, magnee-
siumia, natriumia, kuparia, fosforia ja rautaa) jotka auttavat 
tasapainottamaan päivittäistä ravintoaineiden määrää he-
vosella. Punajuuri sisältää myös paljon foolihappoa, joka vai-
kuttaa aineenvaihduntaan ja punasolujen tuotantoon. Vaikka 
punajuuri sisältää sakkaroosia, punajuuren kuidut ovat suu-
rimmaksi osaksi vesiliukoisia, geeliytyviä kuituja. Vesiliukoiset 
kuidut tekevät kalvon suolistossa ja vähentävät glukoosin 
imeytymistä, joka omalta osaltaan hidastaa verensokerin 
nousua. Lisäksi punajuuren väri (betaniini) on vahva antiok-
sidantti, joka suojaa soluja ja verisuonia vapailta radikaaleilta.

Kaikki nämä osatekijät tekevät punajuuresta oikean ”Su-
perrehun”! Punajuurta käytetään nostamaan kestävyyttä 
ja nopeuttamaan palautumista. Tutkimukset ihmisillä ovat 
osoittaneet, että veren urea-taso laskee, joka vähentää pro-
teiinikuormitusta. Siksi se viime vuosina on ollut urheilijoiden 
suosiossa.

Eclipse Biofarmabin punajuuri on ekologisesti kasvatettu, 
eikä sitä tarvitse liottaa ja siitä on poistettu oksaalihappo.

Annostus: 1 annosmitta / päivä (25g) sekoitetaan väkire-
huun

Koostumus: 100% puhdas punajuuriuute

Ravintoaineet: raakavalkuainen 11,3 %, raakarasva 1,07 %, 
raakakuitu 5 %, tuhka 7,4 %, natrium 0%
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