
ICE®

The Hy-Fibre Cool Conditioner

HYGAIN® ICE® är ett pelleterat foder 
med högt fiberinnehåll, låg stärkelsehalt 
som är vetenskapligt framtaget för att ge 
ett långsamt utsläpp av lugn energi och 
en hälsosam matsmätningsfunktion. 

HYGAIN® ICE® är godkänd av 
Laminatis Trust(Fång-förening) som ett 
av de tre godkända märkena på 
marknaden.

Avslappnad, ansvartagande, frisk och 
sund! - HYGAIN® ICE®

Högt fiberinnehåll, lågt 
stärkelseinnehåll
Lågt Glykemiskt index(GI)
Långsam energi
Komplett mix av kelaterade mineraler 
och vitaminer
HYGAIN® RBO® Equine 
Performance Oil®
Innehåller Biotin
Laminitis Trust-godkänd(för fånghästar)

Ingredienser
Sojabönskal, Vegatbiliskt proteinmjöl, baljväxter, skal av baljväxter, 
kli , lucern-mjöl, HYGAIN® RBO® Equine Performance 
Oil®(riskliolja med Omega3,6 och 9 och naturliga antioxidanter), 
kalciumkarbonat, dikalciumfosfat, salt, magnesiumoxid och 
HYGAIN® vitamin och mineralmix.

Minimum råprotein ............12%
Minimum råfett/råolja ..........4%

Max råfiber .......................25%
Tillsatt salt .....................1.25%
Kalcium ......................... 1.2%
Fosfor .............................0.6%
Stärkelse ...................... 11,9%
ESC mindre än .................. 5%
WSC mindre än ................. 6%

Analys:

1 kg av HYGAIN® ICE® innehåller:
Kalcium ............................ 12 g
Fosfor ................................. 6 g
Magnesium ...................... 3.5 g
Natrium ........................... 5.5 g
Kalium .... ........................ 2.5 g
Klorid ................................. 8 g
Järn ............................. 240 mg

Zink ............................ 150 mg
Mangan ...................... 140 mg
Koppar ......................... 50 mg
Jod ................................. 1 mg
Kobolt .......................... 0.8 mg
Selen ........................... 0.5 mg
Vitamin A ..................25000 IU

Vitamin B1..................... 11 mg
Vitamin B2..................... 15 mg
Vitamin B6....................... 7 mg
Vitamin B12 .................... 40 ug
Vitamin D3 ..................1225 IU
Vitamin E.......................260 IU
Vitamin K......................... 7 mg

Niacin........................... 66 mg
Pantotensyra .................. 24 mg
Folsyra ............................ 4 mg
Biotin ........................... 900 ug
Kolin ........................... 480 mg

ICE® är ett av få foder som godkänts av Laminitis 
trust, som forskar kring fång.

Smältbart råprotein .......... 10,33%

Socker ......................... 2,9%

Lysin .................................. 5 g

HYGAIN® ICE® underhåller optimalt, bibehåller kontroll, är komplett, 
lätthanterligt och kostnadseffektivt.
HYGAIN® ICE® är en vetenskapligt framtagen formula som innehåller 
hög halt fiber och låg halt stärkelse. Detta för att maximera din hästs eller 
ponnys kondition medan den bibehåller ett jämt humör. 
HYGAIN® ICE® introduceras gradvis i din hästs foderstat över en period 
på ca 3 veckor.

Utfodringsrekommendation:
230 - 430 gram per hundra kilo kroppsvikt kombinerat med grovfoder och fri 
tillgång på vatten.




