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Spannmålsfritt
Långsam energi
Naturlig Vitamin E 
Biotillgängligt selen  
Blänkande päls
MJ 18,5

Råprotein>>>>>>>>>>........ 
Råfett/Råolja............. 
Max Fiber�>>>>>>>>>>>>>>>.
Kalcium.....................

Vitamin E ...............
Selen .....................
Fosfor�>>>>>>>>>>>........>
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Ingredienser
Riskliolja, skal från bajväxter, sojabönsmjöl, naturlig 
vitamin E, biotillgängligt selen, kalciumkarbonat.

HYGAIN® TRU GAIN® ett säkert, spannmålsfritt, pelleterat foder som 
ger långsam energi och är ett effektivt foder med hög fetthalt. Det ger 
hästarna en långsam energikälla ihop med bio-tillgänglig vitamin E 
och selen.

Den höga energidensiteten är framtagen för att snabbt hjälpa 
hästarna kondition i form av ork, muskulatur och hälsa samtidigt som 
de får sina energibehov tillgodosedda.

HYGAIN® TRU GAIN® kan också användas för att minska mängden 
spannmål i din hästs foderstat för att ge en säkrare kalorikälla. Att 
reducera mängden spannmål i foderstaten kan minska risken för 
foderrelaterade problem så som kolik, fång, magsyreproblematik, 
EMS och Cushings. Hästar som går på en foderstat med mycket 
smältbart fett har en ökad syreupptagningsförmåga och får mindre 
mjölksyra och sparar sin lever vid aerobt arbete.

För att få en blank hårrem är hästen beroende av att få essentiella 
fetter så som de som finns i HYGAIN® TRU GAIN®.

Rekommenderad giva:

160-340 gram per hundra kilo kroppsvikt dagligen i kombination med 
grovfoder och fri tillgång på vatten. HYGAIN® TRU GAIN® introduceras i 
foderstaten under en period på ca 3 veckor.

Specialingredienser

HYGAIN® RBO® - RBO® Equine Performance Oil® är en blandning av 
riskliolja, omega 3,6 och 9-fettsyror och naturliga antioxidanter som är 
kända för att öka hälsan och funktionen i cellmembranen. 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 cellerna att behålla rätt nivå på plasma och hjälper då 
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.

Smältbart råprotein ......... 8,61%
Stärkelse ................... 22% Socker ............................. 2,5%
MJ..................................18,5

20%
Fett

1 kg av Hygain® Tru Gain® innehåller:

Kalcium ..............10 gram
Natrium..............0,2 gram
Fosfor.................3,6 gram
Järn.......................195 mg
Kalium.................. 6 gram

Mangan.................40 mg
Zink........................28 mg
Niacin....................24 mg
Vitamin A.............120 IU
Vitamin E..............660IU

Biotin....................14 mg
Folsyra.................33 mg
Mgnesium......... 6 gram
Svavel.............1,4 gram
Klor.................0,2 gram

Selen.....................1,1 mg
Vitamin B1............3,5 mg
Vitamin B6............4,6 mg




