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Naturlig E-vitamin
Bio-tillgängligt selen 
HYGAIN® RBO® Equine 
Performance Oil®  
Glycosaminglykaner 
Biotin
Bio-Mos®

Super-fiber

1 kg av HYGAIN TRU CARE® innehåller:

Råprotein ..........
Råfett/Råolja ........
Max fiber ...............
Tillsatt salt...............
Kalcium .................

Fosfor ............
Vitamin E ...............
Selen ................
GAGs ....................
Biotin .....................

16%
8%

18%
1.25%

1%

0.5%
500 IU/kg

0.75 mg/kg
800 mg/kg

1300 ug/kg

Lysin ..........................
Metionin ....................
Kalcium  .....................
Fosfor ......... ..............
Magnesium ................
Natrium.......................
Kalium .......................
Klorid .........................

Järn ...........................
Zink ...........................
Mangan .....................
Koppar ......................
Jod ............................
Kobolt .......................
Selen.........................
Vitamin A ................

Vitamin B1 .................
Vitamin B2 .................
Vitamin B6 .................
Vitamin B12 ...............
Vitamin C ..................
Vitamin D3 ................
Vitamin E ...................
Vitamin K ...................

Niacin .......................
Pantotensyra ..............
Folsyra .......................
Biotin .........................
Kolin ..........................
Bio-Mos® ...................

10 g
1.6 g
10 g
5 g
6 g
5 g
6 g

10 g

280 mg
190 mg
168 mg
72 mg
2 mg

0.4 mg
0.75 mg

13300 IU

10 mg
18 mg
7 mg

50 ug
100 mg
1575 IU
500 IU
8.3 mg

80 mg
25 mg
5 mg

1300 ug
850 mg

2000 mg

Foderråd
HYGAIN® TRU CARE®  är pelleterat och innehåller högre värden av 
näringsämnen som den äldre hästen behöver för att behålla vikt, 
muskulatur och även ämnen som hjälper till att bibehålla 
ledfunktioner och rörlighet.

HYGAIN® TRU CARE® ger en balanserad diet baserad på hög halt 
smältbara fibrer, fett och kolhydrater ihop med essentiella vitaminer och 
mineraler. HYGAIN® TRU CARE® är framtaget för att möta behoven 
hos en vuxen(6 år och äldre) häst eller ponny både i träning och i 
vila.

HYGAIN®s kontrollerade tillagningsprocess ger ett mycket lättsmält och 
näringsrikt foder som är säkert att fodra med. Uppblött blir det en 
smaklig mash/gröt som är utmärkt att ge till hästar med 
försämrad tandfunktion.

HYGAIN® TRU CARE® introduceras gradvis i din hästs foderstat 
över en tid om 3 veckor.

Rekommenderad giva:

160-280 gram per hundra kilo kroppsvikt dagligen i kombination med
grovfoder och fri tillgång på vatten.

Ingredienser
Spannmålsflingor, vegetabiliska proteinmjöl, bajväxter, skal av 
baljväxter, betmassa, riskliolja, dikalciumfosfat, 
kalciumkarbonat, kaliumklorid, salt, lysin, magnesiumoxid, 
prebiotika(MOS), naturlig e-vitamin, vitamin c, bio-tillgängligt 
selen, yucca schidigera, glukosaminklykaner, HYGAIN® 
vitamin- och kelaterade mineral-mix.

Smältbart råprotein ...... 13,78%Stärkelse .............  25,9 %
Socker .................    3,2% MJ...........................................13,8




