
Varför/hur fungerar Greenvalley Happy Skin: 

Sommareksem 
Sommareksem är en kliande hudsjukdom hos ponnyer och hästar. Det orsakas av en 

allergisk reaktion mot saliven från Culicoides-myggor (Svidknott). Eksemet är ofta synligt 

längs mankammen och vid svansroten och ibland även på huvudet och magen. Problemet är 

om störst under sommarmånaderna men myggorna kan ibland vara aktiva redan från slutet 

av februari till mitten-slutet av november. Då antalet myggor ökat de senaste åren på grund 

av milda vintrar har vi även sett en ökning av antalet hästar med sommareksem. 

Sommareksem åtföljs av mycket klåda vilket leder till att hästen kliar sig så att det uppstår 

små sår, vilka i sin tur kliar och processen fortsätter. Happy Skin Spray bryter denna cirkel, 

lindrar den drabbade huden och minskar klådan. 

 

Happy Skin Spray  

En hudvårdande produkt för hästar som lider av kliande och/eller allergiska hudåkommor 

som exempelvis sommareksem. 

Egenskaper 

– Gör hästen mindre attraktiv för myggor, knott och andra bitande insekter (inkl fästingar) 

– Stillar klåda 

– Främjar den läkande förmågan hos drabbad hud 

 

• Fettsyror från kokosolja 

De aktiva ingredienserna är baserade på fettsyror från kokosolja, ingen av våra 

konkurrenter använder dessa aktiva ingredienser. 

• Stannar kvar länge på huden 

Finns kvar på hästens hud i minst 24 timmar, de flesta av konkurrenternas produkter är 

så flyktiga att produkterna inom några timmar har dunstat, och då är även effekten borta. 

• Unik kombination av fettsyror från kokosolja och pepparmyntsolja  

Pepparmyntsoljan verkar svalkande, återfuktande och har en insektsavvisande doft. 

Fettsyran från kokosoljans unika egenskaper – den sitter kvar länge på hästen, är 

insektsavvisande, och har antibakteriella och läkande egenskaper. Knott och mygg skyr 

doften och den feta substansen gör det svårt för dem att bita och sticka. 

– Läkande för sårig och irriterad hud 

– Bränner inte på huden i solen 

 

Insekter avviker  

Mygg och knott föredrar en skyddad, fuktig miljö (skogsmark) för att föröka sig. Honorna är 

aktiva i gryning och skymning och söker sig till då hästar för att suga blod. De är inte särskilt 

bra flygare och gillar inte blåsiga platser (problem därför sällsynt vid kusten).  

 

Det är vetenskapligt bevisat att alla typer av flygande insekter avviker då huden behandlats 

med specifika vegetabiliska fettsyror. De landar sällan på en behandlad hud och aktiviteten 

är mindre. Sammansättningen av Happy Skin Skin Spray är anpassad utifrån detta och 

innehåller dessutom pepparmyntsolja, som myggorna inte heller tycker är attraktiv. 

 

 

 

Läs vidare på nästa sida 



Reaktion av immunförsvaret 

Myggor suger blod som de koagulerar med saliven och det är proteinerna i saliven som är 

upphovet till en våldsam immunförsvarsreaktion hos känsliga hästar och ponnyer. Vissa 

hästraser är mer känsliga, men det finns också stor variation i individuell känslighet. 

Specifika monoglycerider av vegetabiliska fettsyror har en bevisad effekt för att trycka ned 

den starka reaktionen från immunsystemet, och dessa monoglycerider ingår därför i 

sammansättningen av Happy Skin Spray. 
 

Stärker hudens förmåga att läka och förnya sig 

Det upprepade kliandet som orsakas av klåda förhindrar och bromsar läkningen av sår som 

uppstått på grund av den. Kontaminering av såret med alla typer av otäcka bakterier bromsar 

också sårläkningen. Fettsyror och monoglycerider har en bevisad antibakteriell effekt mot de 

bakterier som kan orsaka problem på huden. Även propylenglykol, som finns med i Happy 

Skin Spray, har en positiv effekt på huden, den återfuktar och gör att de antibakteriella 

ingredienserna lättare kan tränga in i huden och såret. 

 

Happy Skin Spray sammansättning 

Utvalda fettsyror och monoglycerider från kokosolja, emulgeringsmedel, propylenglykol och 

pepparmyntsolja. 
 

 

Interaktion mellan hud och tarm 

Hälsan hos hud, mage och tarm är nära sammankopplade. Vid gastrointestinala problem ser 

vi ofta även avvikelser i huden och därför är det bra att även stödja tarmsystemet vid 

hudbesvär. Happy Belly Solid stödjer tarmens funktion, säkerställer en balanserad tarmflora, 

främjar immunförsvar och ger en optimal matsmältning. Happy Belly Solid är bra för en 

balanserad tarmhälsa och främjar därmed en frisk hud och päls och har även visat sig vara 

fördelaktig för äldre hästar. 

 


