
Hela 2 miljoner  Dalton!
Molekylvikt:

HYGAIN® 

Hjälper ledvätskan hålla sig trögflytande och stötdämpande
Hjälper brosket behålla sin skyddande funktion
Smörjer leder
Underhåller ledernas rörlighet 

HYAGLYDE®

HYGAIN®  Hyaglyde® är en lättflytande gele med Hyaluronsyra av hög 
molekylvikt som hjälper ledvätskan behålla sin smörjande och stötdämpande 
funktion för att hästen ska kunna ha full rörlighet. 

Gelatineringen gör så att magsyran inte förstör de verksamma ämnen som finns 
i HYGAIN® Hyaglyde®.

HYGAIN® Hyaglyde® hjälper också till att motverka och förebygga 
inflammationer i leder.

Hyaluronsyra har också en viktig roll i broskets funktion.

Vad är Hyaluronsyra?
Hyaluronsyra är en typ av Glukosamin-glykan (som 
Glukosamin eller Kondroitin) som finns i brosk, bindväv 
och ledvätska. Hyaluronsyra produceras lokalt i leden. 
Men i en del fall av hård träning, ålder eller vid skador 
kan Hyaluronsyran brytas ned. Det kan leda till 
inflammationer och på sikt mer bestående problem.

Hur används Hyaluronsyra till hästar?
Hyaluronsyra är vad veterinärer injicerar i led vid 
inflammation i leden. Med injektioner i led förekommer 
alltid en risk. Man kan även ge Hyaluronsyra intravenöst 
vid mindre lokala problem. I ca 10 år har nu 
Hyaluronsyra som man ger oralt funnits. Studier visar på 
att Hyaluronsyra med hög molekylvikt som antingen 
skyddas från magsyran genom att gelatineras kan tas 
upp till ca 13 %. Studier har påvisat att man genom att 
ge Hyaluronsyra oralt har kunnat minska uppkomst av 

hältor och annan problematik i rörelseapparaten.

Hur ge HYGAIN® Hyaglyde®?
En förpackning HYGAIN® Hyaglyde® räcker i 100  
dagar. Första 7 dagarna ges 20 ml per dag. Därefter 
ges 10 ml dagligen. 
Ges antingen i foder eller oralt direkt på tungan med 
spruta.

Innehåll
150 mg Hyaluronsyra med hög molekylvikt, 2 miljoner Dalton, per 10 ml 
Naturliga oxidanter och vitamin E.
Smaktillsatser för att göra den smaklig för hästar

Molekylvikt:
         Hela 2 miljoner  Dalton!
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