
Varför Happy Belly Solid? 
 

Happy Belly Solid innehåller Butyric Acid (smörsyra) som har positiva effekter 

bortanför mage och tarm. 
 

• Vid kliande allergiska hudreaktioner 
Happy Belly Solid verkar både förebyggande och som behandling av sommareksem 
hos hästar, genom att smörsyran nyanserar och försvagar de antikroppar som är 
upphovet till den allergiska reaktionen. Genom detta stävjas den allergiska 
reaktionen och klådan som orsakas av överkänslighet mot svidknottens (Culicoides) 
bett minimeras därigenom. 
 

• Bra för päls och pälsfällning  
En effekt av smörsyrans (Butyric Acid) egenskaper är regleringen av hårsäckarnas 
utveckling. Baserat på vetenskapliga fakta, och iakttagelser från våra kunder, så har 
vi sett att tillskott med Happy Belly Solid även är fördelaktig för hästar som har 
problem med pälsfällning, som exempelvis hästar som lider av Cushing. Man har 
dessutom kunnat konstatera att pälsen blir friskare och starkare på alla hästar. 
 

• Insulinresistens  
Smörsyra har en skyddande effekt på levern och stabiliserar blodsockret genom att 
förbättra leverfunktionen. 
 

• För äldre hästar 
Då tillskott av smörsyra har setts stärka immunförsvaret är det ett bra försvar mot 
”Inflammaging” (kronisk inflammation i huden som leder till för tidigt åldrande av 
huden). Vid praktiska studier kunde man även se att äldre hästar som gavs tillskott 
med Butyric Acid fick ökad rörlighet. 
 

• Förbättrad tarmhälsa  
Butyric Acid är en kortkedjig fettsyra som har bidrar till att stärka tarmväggarna och 
göra dem ”tätare” vilket förhindrar att gifter, slaggprodukter och bakterier läcker ut 
genom tarmväggarna, penetrerar vävnaderna utanför och därigenom når 
blodomloppet. Detta är också en av anledningarna till att klådan från sommareksem 
minskar med tillskott av Happy Belly. 
 

• Förhindrar en överreaktion av immunsystemet 
Butyric Acid lugnar överreaktioner från immunförsvaret genom att hämma specifika 
typer av inflammatoriska celler att föröka sig, spridas, attrahera och producera 
kemiska inflammatoriska budbärare. Det inaktiverar också signalvägarna för en 
sammansättning av proteiner som är ansvariga för att reglera inflammatorisk 
respons. Det är detta som bidrar till att en häst som är allergisk mot myggans saliv 
och som får tillskott med Happy Belly får en mildare, eller till och med utebliven, 
reaktion på myggornas bett. 


