
Gleam®
Snabbverkande preparat  
för hov- och pälsbehandling 
Biotin, biokelaterat zink, 
essentiella aminosyror, helfett 
sojamjöl och essentiella fettsyror 
sammansatta till en 
välsmakande bas (banansmak) 
för alla hästar.  

Produktegenskaper 
20 mg biotin per dos 
200 mg biokelaterat zink per dos 
5000 mg metionin per dos 
Essentiella aminosyror 
Förpackningar om 1,2 kg, 6 kg och 20 kg 

Aktiva ingredienser per 40-gramsdos 
Biotin.............................................. 20 mg 

Alla hästägare vill att deras hästar ska må bra och ha en frisk 
och glänsande päls. Studier har visat att hästar som får tillskott 
av zink, metionin och biotin uppvisar en bättre hårtillväxt. 
Detta ger i sin tur mjukare, finare hårstrån – vilket ger en 
glansig päls. Omega-essentiella fettsyror är också kända för 
att ha en positiv effekt på hästens skinn- och pälskvalitet. 

För pälsen 
Prova en kraftfull pälsbehandling under 30 dagar! 
Oavsett om det gäller försäljning eller show är målet att fånga 
köparnas respektive domarnas intresse. HYGAIN® GLEAM® 
innehåller särskilda näringsämnen som gör underverk för 
pälsen, med ett friskare skinn och en silkeslen lyster i pälsen 
som resultat. 

För hovarna 
HYGAIN® GLEAM® främjar tillväxten och utvecklingen av friska 
och starka hovar utan sprickor – med hovens hornvägg och 
stråle i optimalt skick. Biotin-, zink- och metionin-tillskott 
rekommenderas ofta av hovslagare och veterinärer. 

Specialingredienser 
HYGAIN® GLEAM® består av kvalitetsingredienser, bl.a. biotin,  
zink, metionin och omega-essentiella fettsyror i en välsmakande 
bas (banansmak).

Metionin..................................... 5000 mg
Zink............................................... 200 mg 
Helfett sojamjöl............................. 34 g 

Daglig dos 

Varför använda HYGAIN®
 GLEAM®? 

För starka, friska hovar 
Som tillskott för en glänsande päls 
Förberedelse inför show/försäljning 
Underlättar vid pälsfällning/Pälssättning till vinterpäls 
För att hålla hästens päls, man, svans och skinn i 
gott skick. 

Så får din häst en frisk och blank päls 
Kvaliteten på pälsen och skinnet – kroppens första 
försvarsbarriär mot naturens element – är de mest synliga 
tecknen på en hästs allmänhälsa. 

Biotin – Biotin är en vattenlöslig B-vitamin som ofta benämns 
som Vitamin H. Flera studier har visat att om man tillsätter 20 
mg biotin till foderstaten varje dag så förbättrar det väsentligt 
hovarnas kvalitet efter 6–12 månaders användning. Studier 
tyder också på att biotin stimulerar produktionen av keratin, 
som i sin tur ger mjukare hårstrån i pälsen. 

Metionin – Metionin är en essentiell svavelbärande aminosyra 
som behöver tillsättas i hästens foderstat eftersom hästar inte 
själva kan producera ämnet. Både näringsfysiologer och 
veterinärer har rekommenderat metionin i många år på grund 
av dess förmåga att stimulera produktionen av keratinfibrer i 
hästens päls. Metionin samverkar med biotinet och för att öka 
verkningseffekten av båda ämnena. 

Zink – Zink är viktigt för att hästens päls, skinn och hovar ska 
hålla sig friska och oskadda, och är bra för immunsystemet. 
Zinkbrist fördröjer den syntes av DNA, RNA och protein som är 
nödvändig för en bra pälskondition och återväxt. Brist på zink 
kan också försämra celldelningen, utväxten och reparationen 
av bindväv. HYGAIN® GLEAM® innehåller Bioplex®-kelaterat 
zink. Kelateringsprocessen skyddar mineralerna från 
oxiderande reaktioner i hästens mage som skulle kunna 
motverka upptag av andra former av mineraler (oxider och 
sulfater) och näringsämnen. Bioplex®-kelaterat zink är därför ett 
effektivt och lättupptaget zinktillskott. 

Helfett sojamjöl – Fettrikt och lättsmält för hästen, och 
innehåller alla de essentiella aminosyror och fettsyror som 
behövs för en frisk och glänsande päls. 

För normal hov- och pälsbehandling …………..... 40 g 
För kraftfull konditionering av hästens päls......... 60 g 
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