
Micrlupins®

To maximize digestion
HYGAIN® MICRLUPINS® är ett proteinfoder som tack vare 
tillagningsprocessen mikronisering är smakligt och lättare för hästen 
att tillgodogöra sig av. Det innehåller superfiber som tas upp i 
grovtarmen och reducerar risk för kolik, fång och hjälper hästen hålla 
en sund vätskebalans.

Minimum Råprotein ....................28%
Smältbart Råprotein .............24,11%
Minimum Råfett ..............................5%
Max Råfiber .................................15%
Stärkelse ......................................0,3%
Socker ..........................................7,3%

HYGAIN®MICRLUPINS® kan ges som de är och kräver varken 
blötläggning eller att krossas. Tack vare mikroniseringsprocessen 
görs lupinerna mjukare och smakliga ihop med att hästen lättare 
kan tillgodogöra sig av näringen lupinerna innehåller. Tryptin-
hämmare som motverkar spjälkningen av de viktiga aminosyrorna 
elimineras ihop med alkoloider.

HYGAIN®MICRLUPINS® har ett högt innehåll av så kallade 
superfiber. Det är en typ av fiber som hästen tar upp genom 
grovtarmen. Förutom att vara en bra energikälla som också ser till 
att hålla magen och tarmarna sunda så gör intag av superfiber att 
hästarna också ökar sitt vattenintag. Det leder till att de får en 
reservoar av vatten och elektrolyter i tjocktarmen. Den reservoaren 
hjälper till att förhindra uttorkning och brist på elektrolyter under 
ansträngning.

Hästar som inte tål höga halter av stärkelse kan också dra nytta av 
HYGAIN®MICRLUPINS®.

HYGAIN®MICRLUPINS® kan ges som enda kraftfoder eller 
användas för att få upp proteingivan ihop med andra foder.

Lysin...........................1,65%
Metionin .................. 0,3%
Arginin ....................... 3,7%
Cystein .................... 0,55%
Histidin ..................... 0,85%
Isoleucin ...................1,54%

Leucin ..................... 2,64%
Fenylalalin ............. 1,34%
Treonin ................... 0,97%
Tryptofan ............... 0,26%
Kalcium ..................... 0,2%
Linolsyra .................... 4,0%

Koppar .................... 3,4 mg/kg
Kalium ........................... 0,786%
Magnesium .................. 1,777%
Mangan ................ 29,2mg/kg
Svavel .............................. 0,23%
Zink ........................ 26,8 mg/kg

Fosfor .......................... 0,3%
Natrium .................. 0,05%
Selen ......................... 0,8mg/kg
Vitamin A ................ 6400IU/kg

MJ/kg ..........................................14,2

HYGAIN® MICRLUPINS® är ett proteintillskott vars giva beror på hur mycket 
protein som finns i övriga foderstat. Maximalt ges dagligen 330 gram per hundra 
kilo kroppsvikt kombinerat med grovfoder och fri tillgång på vatten.

1kg HYGAIN®MICRLUPINS® innehåller:

HYGAIN®MICRLUPINS® är 
tillverkade av  Lupiner som är en 
baljväxt. Det innehåller alltså inga 
spannmål och är därför lämpligt för 
hästar som inte tål höga halter av 
stärkelse.

HYGAIN®MICRLUPINS® introduceras
 gradvis i hästens foderstat om en period 
på ca 3 veckor. 
Det kan ges som det är eller blötläggas.




