
Sporthorse®
Kosttillskott för högpresterande 
hästar 
Multivitamin- och 
spårämneskoncentrat, för 
användning i hästens foderstat 
när ett tillskott av dessa 
näringsämnen kan vara 
värdefulla. 

Produktegenskaper 
Bio-Mos® och *Yea Sacc®1026  
Naturligt Vitamin E 
Biologiskt och organiskt krom 
Selplex® selenjäst  
Biotin-berikat 
Kelaterade mineraler 
Lågdospreparat 
Förpackningar om 6 kg och18 kg 

Ingredienser 
SPORTHORSE® är en blandning av följande högkvalitativa 
ingredienser: Sojamjöl, canolamjöl, lusernmjöl, 
kalciumkarbonat, Hygain® vitamin- och kelatmineral-premix, 
kromjäst, Selplex® biotillgängligt selen, Bio-Mos®, 
kalciumvätefosfat, Vitamin E, Yea Sacc®1026 levande 
jästkultur, smakförstärkare. 

Varför använder man HYGAIN® 
SPORTHORSE®? 
HYGAIN® SPORTHORSE® ger balanserade nivåer av de 
viktiga aminosyror, bio-kelaterade mineraler, vitaminer 
och antioxidanter som tävlingshästar behöver i alla 
träningsfaser. Denna unika och vetenskapligt baserade 
sammansättning erbjuder en välsmakande näringskälla 
för hästar vars diet innehåller för lite av mineraler 
och/eller vitaminer. 

HYGAIN® SPORTHORSE® är ett lätthanterligt och 
kostnadseffektivt koncentrat i pelletsform. Du slipper 
pulver som samlas i botten av fodertråget och du vet 
exakt hur mycket hästen får i sig. 

Att välja rätt tillskott till sin häst kan vara krångligt. 
Foderbutikernas hyllor är fyllda med mängder av hinkar, 
flaskor och dunkar som innehåller alla möjliga typer av 
näringsämnen, allt från kalcium till B-vitaminer, 
selen och aminosyror. 

Näringssammansättningen i många vitamin- och 
spårämnesprodukter är ofta sådan att hästägarna 
måste använda flera olika komplement vid utfodringen 
för att tillgodose sin hästs basbehov. 

HYGAIN® SPORTHORSE® är däremot ett komplett och 
balanserat multivitamin- och mineraltillskott som 
uppfyller din hästs alla behov i ett och samma 
preparat. 

Hjälp din häst att prestera på topp – tillsätt HYGAIN® 
SPORTHORSE® i foderstaten. 

Daglig dos 
Introducera HYGAIN® SPORTHORSE® i utfodringsschemat 
under en 7-dagarsperiod. I samband med aktiviteter 
som innebär kraftig svettning rekommenderar vi att du 
kompletterar med våra elektrolyter HYGAIN® REGAIN®. 

Vila Lätt 
aktivitet 

Intensiv 
aktivitet 

< 200 kg 30 g 40 g 50 g 
250 kg 40 g 50 g 75 g 
350 kg 50 g 75 g 100 g 
450 kg 75 g 100 g 125 g 
550 kg 100 g 125 g 150 g 
> 650 kg 125 g 150 g 200 g 

200g av HYGAIN® SPORTHORSE® innehåller följande näringsnivåer: 
Protein  .................. 50 g 
Kalcium  ................ 15 g 
Fosfor ....................... 4 g 
Magnesium  ........... 1 g 
Järn  ................. 500 mg 
Zink  .................. 545 mg 
Mangan  ......... 484 mg 

Koppar  ................ 200 mg 
Jod  ........................... 2 mg 
Kobolt  ...................... 1 mg 
Selen  ........................ 2 mg 
Vitamin A  ....... 39 000 RDI 
Vitamin B1  ............ 30 mg 
Vitamin B2  ............ 50 mg 

Vitamin B6  .............15 mg 
Vitamin B12  .......... 160 ug 
Vitamin D  ......... 5 000 RDI 
Vitamin E  ......... 1 000 RDI 
Vitamin K  ...............25 mg 
Niacin  .................. 155 mg 
Pantotensyra  ........60 mg 

Folsyra  ..................... 45 mg 
Biotin  ......................... 5 mg 
Kolin ....................... 740 mg 
Bio-Mos®  .................... 10 g 
Yea Sacc®1026 ............................ 10 g 

*)Förebygger magsår. Ger mer stabil tarmfunktion, 
ger effektivare fibersmältning, ökad nedbrytning av 
stärkelse och sockerarter, medverkar till ökat upptag av 
Calcium, Magnesium och andra näringsämnen.
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