
Showtorque®

A diet for premium performance

Högt fiberinnehåll, inga spannmål 
Bio-Mos®

Daglig dos Biotin(10mg/kg)
Hög dos B-vitamin 
Aminosyror för musklad överlinje
Högt fettinnehåll för lugn energi
Naturlig vitamin E (725IU/kg) 
HYGAIN® RBO® Equine 
Performance Oil® 

HYGAIN® SHOWTORQUE® är inte 
bara koncentrerat lågdosfoder, har högt 
fettinnehåll, är fritt från sädesslagsflingor 
och hjälper muskeltillväxt. Ovanpå allt det 
hjälper det även hovtillväxt och ger en 
blank hårrem.

Råprotein ............................ 20%
Råfett/Råolja ....................... 9%
Max råfiber ........................ 16%
Tillsatt salt ........................1.25%
Kalcium ................................ 1%

Fosfor ................................ 0.6%
Vitamin B1.............. 500 mg/kg
Vitamin E...................725 IU/kg
Selen ....................... 1.4 mg/kg
Biotin ........................ 10 mg/kg

Analys

Lysin ................................. 10 g
Metionine ........................... 2 g
Kalcium ........................... 10 g
Fosfor................................. 6 g
Magnesium......................... 6 g
Natrium............................ 5.5 g
Kalium ............................... 9 g
Klorid ................................. 8 g

Järn............................. 285 mg
Zink ............................ 260 mg
Mangan ...................... 235 mg
Koppar .......................... 95 mg
Jod ................................. 2 mg
Kobolt ........................ 0.63 mg
Selen ........................... 1.4 mg
Vitamin A ..................31700 IU

Vitamin B1................... 500 mg
Vitamin B2..................... 23 mg
Vitamin B6....................... 8 mg
Vitamin B12.................... 69 ug
Vitamin D3 ..................2100 IU
Vitamin E.......................725 IU
Vitamin K....................... 11 mg
Niacin ........................... 84 mg

Pantotensyra .................. 32 mg
Folsyra ... ........................ 7 mg
Biotin ............................ 10 mg
Kolin ......................... 1100 mg
Bio-Mos®................... 5000 mg
Yea sacc®1026............. 5000 mg

Ingredienser
MICRLUPINS®, MICRBEANS®, solrosfrön, fullfett sojabönsmjöl, 
sojabönsmjöl, rapsolja, högfiber sojabönskal, vetekli, lucernmjöl, 
RBO®(riskliolja med omega 3, 6 och 9 essentiella fettsyror och 
antioxidanter), naturlig e-vitamin, melass, kalciumkarbonat, 
dikalsiumfosfat, salt, HYGAIN® vitamin- och kelaterade mineral-mix, 
lysin, metionin, vitamin b 1, prebiotika(MOS), probiotika(levande jäst), 
biotillgängligt selen och biotin.

1 kg HYGAIN® SHOWTORQUE® innehåller:

Smältbart råprotein ..... 17,22%
Stärkelse ............................ 22%

Socker .................................. 9,1%

HYGAIN® SHOWTORQUE® erbjuder smart energi genom att 
nyttja ingredienser som ger långsam energi som håller längre och 
minskar risken att hästen får blodsockertoppar och blir för explosiv. 
Essentiella fettsyrorna och bio-tillgängliga antioxidanter hjälper till 
att minska mjölksyra och läka muskulaturen hos en häst som tränas 
och tävlas hårt.

HYGAIN® SHOWTORQUE’s® ger genom sin höga fettprocent, att 
den är fri från spannmål och har tillsatt biotin energi nog för träning 
och tävling, hjälper överlinjen musklas och ser till att hud och hårrem 
är friska och blänker. Allt det utan den överdrivna explosivitet som 
associeras med en foderstat innehållande spannmål.

HYGAIN® SHOWTORQUE® introduceras gradvis i din hästs 
foderstat över en tid på ca 3 veckor.

Utfodringsrekommendationer:
100 -200 gram per hundra kilo kroppsvikt dagligen i kombination med 
grovfoder och fri tillgång på vatten.

Specialingredienser
Biotin – Biotin är en nödvändig vitamin för frisk tillväxt av hovar och hårrem. 
Studier har visat att Biotin hjälper hud och hårrem liksom stärker 
problemhovar och rekommenderas av hovslagare och veterinärer.

HYGAIN® RBO® - RBO® Equine Performance Oil® är en blandning av 
riskliolja, omega 3, 6 och 9-fettsyror. RBO® spelar en viktig roll i att 
maximera energieffektivitet genom sin höga energiinnehåll och sin 
lättupptagliga förmåga som även 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.

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

Vitamin B 1 – Vitamin B 1 hjälper till i att se till att energiutsöndringen sker 
långsamt och håller hästen lugn och påverkbar.

Prebiotika(MOS) – Prebiotikan i HYGAIN® SHOWTORQUE® stödjer en 
hälsosam magfunktion, sund tarmflora och stödjer iom det immunförsvaret.

Probiotika(levande jäst) – Probiotika är en god bakterie som stimulerar tillväxt 
och aktivitet av andra goda bakterier i hästens matsmältningssystem. Tillförsel 
av probiotika ökar deras förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen så som 
fibrer, fosfor, kalcium och amino-syror.

MJ.....................................13,49




