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För snabba muskelfibrer, ökad mängd mitokondrier och ökad förmåga att lagra och 
använda glykogen muskulärt

En potent blandning näringsämnen och antioxidanter framtagna för ökad prestation 
genom att hjälpa hästen lagra och använda glykogen i muskulaturen medelst att 
främja bildande av mitokondrier och deras energiskapande processer i cellerna i 

framför allt de snabba muskelfibrerna.

• För snabba 
muskelfibrer 

• För explosivt arbete 
• Ökad mängd 

mitokondrier

Vad är Mitokondrier?
Mitokondrien är cellens kraftverk som mest är känt för sina energiomvandlande 

egenskaper som producerar bränsle för våra celler. Mitokondrierna har en viktig roll 
i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som 

sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen

När en häst genom träning utvecklas från att endast ha gått i hagen till att bli en atlet 
måste muskelfibrerna anpassas till det ökade kravet på prestation. 

När arbete närmas sig ¾-tempo måste de snabba muskelfibrerna rekryteras för att 
skapa mer explosiv muskelkraft, styrka och uthållighet. 

Som med annan vävnad i kroppen måste de här muskelfibrerna tränas för att 
utveckla sin förmåga att lagra glykogen och att generera mer mitokondrier, 

musklerna kraftkälla, för att kunna omvandla glykogenet. 
Om träningen överstiger mitokriernas produktion så kan muskulaturen förlora sin 

smidighet och bli styv.

Vitamite Fast Twitch Formula ger hästen de näringsämnen som assisterar 
mitokondiernas uppbyggnad och energi-process, innehåller rikligt med 

antioxidanter, selen som möjliggör bildande av den mycket viktiga antioxidanten 
glutationperoxidas och magnesium för att återställa den obalans i metabolismen.

Vid PSSM:
För hästar som testats 

positiva för PSSM 
rekommenderas en 

foderstat med näst intill 
ingen stärkelse och 
Vitamite Fast Twitch 

Formula. 

Innehåll:
Råprotein......................14%
Smrp..............................10% 
Fiber................................8%
Fett...................................2%

400 gr av Fast Twitch 
Formula innehåller:
Kalium...........................44 g
Magnesium..................40 g
Selen ..............................3 g
Vitamin C..............3000 mg
Vitamin E.................3000IU
Tiamin......................500 mg
Riboflavin...................80 mg
Grenade Aminosyror..22 g

Det finns 3 typer av muskelfibrer som man bör ta hänsyn till då man utformar ett 
träningsupplägg:

1. Långsamma muskelfibrer, används vid lågintensivt arbete, står för uthållighet
2. Snabba oxidativa muskelfibrer som används vi 2/4-tempo

3. Snabba anaerobiska muskelfibrer som används vid tex spurtande

För bästa resultat bör Vitamite Fast Twitch Formula kombineras med ett 
träningsupplägg där man fokuserar på att  träna snabba oxidativa muskelfibrer och 

på så sätt öka mitokondrierna.

Daglig dosering:
200 gram morgon och kväll, totalt 400 gram dagligen under 3 veckors tid.




