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En unik blandninga av 
följande ingredienser:
��Vegetabiliska protein-mjöl 
��Baljväxter & skal från       
baljväxter.  
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Mindre än 1,5% stärkelse ��������Innehåller inga spannmål����� �� Mindre än 5,5% icke strukturella kolhydrater         Endast 2,4% socker

kelaterade mineralmix

Högt fiberinnehåll och lågt stärkelseinnehåll - idealiskt för 
hästar med metaboliska problem
Lågt glykemiskt index(GI) - idealt för hästar som har 
Cushings och är insulinresistanta(IR)
Inga spannmål – säkert för hästar som är intoleranta mot 
spannmål
Långsam energi – smältbara fibrer för god kondition 
Biotin – för ökad hovtillväxt och sund päls
Probiotika – hjälper magsmältning och stärker 
immunförsvar
Naturlig E-vitamin – för antioxidanter som hjälper hjärt- 
och kärl-funktioner

Foderråd:
HYGAIN® ZERO® introduceras gradvis i din hästs utfodring 
över en period på ca 3 veckor. Hur mycket du ger beror på 
ålder, ras, mängd träning etc.
Du kan eventuellt behöva reducera mängden ZERO® om 
du gör uppehåll i träningen.
HYGAIN® ZERO® är ett kraftfoder som ska kombineras 
med ett bra grovfoder.
Rekommenderad giva: 
200 - 400 gram per hundra kilo kroppsvikt dagligen i 
kombination med grovfoder och fri tillgång på vatten.

Lågkalori – foder med lågt GI

Har du en häst som haft eller har problem med fång, Cushings, 
EMS, korsförlamning, IR eller fetma. 
Vänta då inte tills det är för sent att börja fodra med HYGAIN® 
ZERO® - det pelleterade lågkalorifodret med lågt GI och lågt 
sockerinnehåll.
HYGAIN® ZERO® har en hög halt smältbara fibrer, innehåller 
viktiga vitaminer och mineraler och har det lägsta sockerinnehållet 
på marknaden av kompletta foderblandningar.

HYGAIN® ZERO® är ett innovativt pelleterat foder som sörjer för en 
foderstat som innehåller hög halt smältbara fibrer och har lågt 
innehåll av stärkelse och socker.
Studier visar att foderstater som har högt innehåll av stärkelse och 
socker(NSC) som tex finns spannmålsbaserade foder kan bidra till 
svåra tillstånd så som fång, Cushings, korsförlamning, PSSM, fetma, 
IR(insulinresistans), EMS(Equine metabolic disorder) och olika 
problembeteenden.

HYGAIN® ZERO® är ett komplett foder utformat för hästar och 
ponnier som kan dra nytta av en foderstat som innehåller låg mängd 
stärkelse och socker.

Speciella ingredienser

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.

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

Biotin – Biotin är en vattenlöslig vitamin som är nödvändig för de enzymer som är ansvariga för proteinsynteser och 
är därför en nödvändig vitamin för frisk tillväxt av hovar och hårrem. Studier har visat att Biotin hjälper hud och 
hårrem liksom stärker problemhovar och rekommenderas därför av hovslagare och veterinärer.
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.

Smältbart råprotein  12,92%

Socker     .............. 2,4%

Vegetabiliskt proteinmjöl,baljväxter, skal från balväxter, RBO - riskliolja, 
Naturlig Vitamin E, Kalciumkarbonat, Di-Kalcium Fosfat, Magnesium-
oxid, Salt, Lysin, Metionin, Natrium-zeolit, Prebiotika(MOS), Bio-
tillgängligt Selen, Biotin och HYGAIN®  Kelaterade Vitamin- och 
kelaterade Mineral-mix.

Innehåll:

MJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,5




