
Racetorque®

High in energy for young horses 
in training and competition

HYGAIN® RBO® Equine 
Performance Oil® 
Bio-Mos® 
Naturlig Vitamin E 
Biotillgängligt silikon 
Bio-tillgängligt Selen 
Bio-tillgängligt krom 
Yea-sacc®1026 

HYGAIN® RACETORQUE® är en energi- 
och protein-rik mikroniserad müsli. Den är 
framtagen för att ge den unga tränande och 
tävlande hästen en balanserad foderstat som 
maximerar utveckling och prestation.

Råprotein ......................... 14%
Råfett ................................... 8%
Max råfiber  .................... 10%
Sal t  .............................. 1.25%
Kalcium ........................... 1.0%
Minimum Fosfor ............ 0.6%
Lysin . ........................ 10 g/kg

Vitamin E .....................420 IU/kg
Selen ........................ 0.65 mg/kg

Analys

Lysin .................................... 10 g
Metionin ........................... 1.3 g
Kalcium .............................. 10 g
Fosfor..................................... 6 g
Magnesium....................... 3.5 g
Natrium ............................. 5.2 g
Kalium .................................. 8 g
Klorid ................................. 10 g

Järn ................................ 200 mg
Zink ............................... 148 mg
Mangan ....................... 142 mg
Koppar ............................ 51 mg
Jod ................................ 1.25 mg
Kobolt ............................ 0.4 mg
Selen ........................... 0.65 mg
Krom .................................. 1 mg

Vitamin A....................10075 IU
Vitamin B1....................... 10 mg
Vitamin B2....................... 12 mg
Vitamin B6...................... 5.4 mg
Vitamin B12...................... 35 ug
Vitamin D3 ...................1050 IU
Vitamin E .........................420 IU
Vitamin K......................... 5.5 mg

Niacin .................................. 52 mg
Pantotensyra .................. 20 mg
Folsyra .. ......................... 10 mg
Biotin ........................... 1100 ug
Kolin .. 

®
....................... 720 mg

Bio-Mos .................... 2000 mg
Yea Sacc®1026........... 2000 mg

Smältbart råprotein ........ 12,05%
Stärkelse ............................. 35,2%
Socker ................................... 5,4%

Specialingredienser

Biotillgängligt silikon – Studier visar att biotillgängligt silikon hjälper till vid 
benbyggande aktiviteter och motverkar benskörhet. Det ger optimal skelettillväxt 
och hållbarhet.

Naturlig E-vitamin – Den unika formen av Naturlig E-vitamin som kallas RRR-a-
tocopherol är upp till 5 gånger  mer potent än vanlig, syntetisk e-vitamin. Den här 
formen av Naturlig E-vitamin hjälper  antioxidativa processer, immunsystem, 
kardiovaskulära system, blodcirkulation och neuromuskulära funktioner.

Bio-tillgängligt Selen – Selen är en antioxidant som hjälper till att förebygga 
oxidation av fettsyror och därmed skyddar mot vävnadsskador. Studier har visat 
att organiskt selen är mer lättupptagligt än selen i icke-organisk form.

Bio-tillgängligt Krom – Att tillföra krom i utfodringen för presterande hästar har 
visat sig reducera mjölksyra och öka deras möjligheter att lagra glukos.

Bio-Mos® - Bio-Mos® är en typ av prebiotika som stödjer en hälsosam 
magfunktion, sund tarmflora och stödjer iom det immunförsvaret.

Yea Sacc®1026 - Yea Sacc®1026  är en probiotika som är en god bakterie 
som stimulerar tillväxt och aktivitet av andra goda bakterier i hästens 
matsmältningssystem. Tillförsel av probiotika ökar hästens förmåga att 
tillgodogöra sig näringsämnen så som fibrer, fosfor, kalcium och amino-syror.

HYGAIN® RBO® - RBO® Equine Performance Oil® består av riskliolja, som 
innehåller omega 3, 6 och 9-fettsyror och naturliga antioxidanter. RBO® är 
lättupptagligt och energitätt och reducerar så kallade socker-kickar som annars 
kan förknippas med kraftfoder. RBO® stödjer muskeltillväxt, hjälper till att muskla 
överlinjen samt ger blank päls och frisk hud.

Biotin – Studier har visat att Biotin hjälper hud och hårrem liksom stärker 
problemhovar och rekommenderas därför av hovslagare och veterinärer.

Ingredienser:

HYGAIN® RACETORQUE® innehåller en blandning av följande 
ingredienser: Ångade havreflingor, Micrbarley®, Micrbeans® , 
Micrmaize® , solrosfrön, HYGAIN®  RBO® (riskliolja med naturliga 
essentiella omega-fettsyror och naturliga antioxidanter), naturlig vitamin E, 
melass, kalciumkarbonat, dikalciumfosfat, kaliumklorid, salt, biotillgängligt 
silikon, Yea Sacc ®1026 , Bio Mos®, biotillgängligt selen, biotillgängligt 
krom, lysin, metionin, biotin och HYGAIN® kelaterade vitamin- och mineral-
mix.

HYGAIN® RACETORQUE® är ett komplett foder som inte behöver 
kompletteras med spannmål eller andra kraftfoder.
 HYGAIN® RACETORQUE® introduceras gradvis i hästens foderstat under en 
period om ca 3 veckor. 

Utfodringsrekommendation:
200 - 350 gram per hundra kilo kroppsvikt dagligen i kombination med 
grovfoder och fri tillgång på vatten.

1 kg HYGAIN® Racetorque® innehåller:




