
Det finns ett stort antal produkter för tävlingshästar, vilka marknadsförs som 
energiladdare eller ”energiboosters”. Kolhydraterna i dessa består ofta av 
maltodextrin, glykos, dextros (ibland deklarerade som kolhydratkomplex) samt 
glykospolymerer, inte sällan i kombination med vanligt socker (sackaros).
Molekylerna i Hitargo är i genomsnitt mer än 100 gånger tyngre än molekylerna 
i andra energiladdare. Stora stärkelsemolekyler (hög molekylvikt), ger låg 
osmolalitet vilket i praktiken betyder bättre upptag från tunntarmen ut till 
blodet. Lösningar med lägre osmolalitet än blodet kallas hypotoniska lösningar. 
Hitargo ger en ultrahypotonisk lösning som tas upp väldigt snabbt och väsent-
ligt förbättrar uthålligheten i musklerna. Kliniska studier på människor, likväl 
som fältförsök på hästar visar den positiva effekten av kolhydraterna i Hitargo, 
jämfört med andra kolhydrater.

HITARGO

Produktbeskrivning: Kolhydrat i pulverform för tävlingshästar.

Användningsområde: För effektiv inlagring av muskelenergi (glykogen) i hästens muskler i samband med träning 
och tävling.

Dosering: Vid kolhydratladdning inför tävling: 200g Hitargo tillreds enligt instruktion nedan och blandas i kraftfodergivan 
4-7 timmar före tävling. Vid återfyllning efter hård träning och tävling: 100g Hitargo tillreds enligt instruktion nedan och 
blandas i första fodergivan efter tävling/ träning. Om ingen glykogenladdning gjorts före tävling eller träning bör 100g 
Hitargo ges i de två första fodergivorna efter tävling eller träning

Tillredning: Alternativ 1: Blanda 100 - 200g Hitargo i fodergivan. Tillsätt 0,5 - 1 liter vatten och rör om.
Alternativ 2 (vid utfodring med pellets): Blanda 100 - 200g Hitargo med 0,5 – 1L vatten. Vispa eller skaka 
i en shaker till en jämn konsistens, innan det blandas i fodret. Färdig blandning bör konsumeras inom 4 timmar 
OBS! För bästa resultat; utfodra inte Hitargo tillsammans med sockerrika fodermedel så som betfor, melass etc.

Sammansättning: Nedbruten fraktionerad stärkelse med hög molekylvikt
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