
Glyx-Lobs����...till glädje för alla 

 

BELÖNNING MED KÄRLEK OCH FÖRSTÅND 
 
Kan man inte bara ge en kram? Våra hästar ger oss många tillfällen som helt enkelt är värda en 
riktig belöning. Med Lobs kan man undvika många extra kalorier och vara säker på en 
välbalanserad sammansättning. 
 
Dessa godbitar kan alla hästar få – även de hästar som är överviktiga, går på diet eller har 
ämnesomsättningsproblem – Glyx-Lobs gör alla hästar glada. 
 
- Stärkelse- och sockerreducerad 
- Lämplig till allergiker 
- Välsmakande och hälsosam 
- Praktisk tärningsform 
- Inget tillsatt socker 
 
Glyx-Lobs hästgodis utgör ett hälsosamt alternativ till vanligt hästgodis. De har ett lågt innehåll 
av kolhydrater och energi och de är därför lämpliga till alla hästar. 
 
BELÖNING TILL PROBLEMHÄSTAR 
När man äger en häst som har problem med övervikt, Equine Metabolic Syndrom (EMS), Equine 
Cushing Syndrom (ECS), polysaccharide storage myopahty (PSSM) eller fång, känns det inte 
tryggt att ge hästen hästgodis. Vanligt förekommande belöning, t.ex. morötter, har ofta ett alltför 
högt innehåll av socker och generellt för högt innehåll av kolhydrater, eftersom godiset ju först 
och främst ska smaka gott. Denna form av belöning är inte lämplig för dessa hästar. 
 
Glyx-Lobs är därför sammansatt så att alla hästar och ponnyer kan få en välsmakande och ändå en 
hälsosam belöning. 
 
SAMMANSÄTTNING 
Morötter, betfiber, linfrön, groddat korn, vetegroddar, äppelmäsk, havregroddar, riskli, 
Mariatistel, persilja, kryddörter (brännässlor, björnbär blad, kamomill, citronmeliss, salvia, 
rölleka), öljäst, fermenterad vört, kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), rödbetor, vetekli, 
kallpressad linfröolja, isomaltos (ß-glukan) 



 

UTFODRINGSREKOMMENDATION 
Ge enstaka bitar som belöning. 
 
FÖRPACKNING 
Påse 1 kg 

 

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR 

 Råprotein 10,0 %    Kalcium 2,2 %   

 Råfibrer 14,0 %    Fosfor 0,6 %   

 Råfett 7,5 %    Natrium 0,1 %   

 Råaska 10,0 %        

NÄRINGSFYSIOLOGISKA TILLSATSÄMNEN PER KG 

 Vitamin A 25.000 IE    Vitamin B2 16 mg   

 Vitamin D3 2.700 IE    Vitamin B6 10 mg   

 Vitamin E 500 mg    Vitamin B12 60 mcg   

 Vitamin B1 16 mg    Biotin 350 mcg   

SPÅRÄMNEN PER KG 

 Järn 300 mg    Koppar 30,0 mg   

 Zink 180 mg    Kobolt 1,0 mg   

 Mangan 130 mg    Selen 0,5 mg   


