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Copper/Zinc Complex
Kompletteringsfoder utvecklat för att rätta till konstaterad Koppar/Zink brist hos 
hästar 

Koppar och zink är mikromineraler, som i kombination ingår i en rad olika enzymer 
som bl.a. är nödvändiga för produktionen av bindväv samt mogning och mineralise-
ring av broskceller. Koppar och zink ingår i olika antioxidant-enzymer och är därför 
viktiga för att understödja ett bra immunförsvar. 

Dessutom innehåller Copper/Zinc Complex även Vitamin E och selen som också 
stöttar immunförsvaret. Immunförsvaret är viktigt för en sund och stark hudbarriär, 
särskilt i belastade perioder, då huden är skadad eller irriterad. 

Copper/Zinc Complex  är baserat på en kombination av organisk och oorganisk koppar för att få bästa möj-
liga upptagning för hästen. Var uppmärksam på att tilldelningen av Copper/Zinc Complex bör balanseras 
tillsammans med hästens övriga foder.

Sammansätting: Sukros och dextros
Analytiske bestanddele:
Råprotein..........................1,0%
Råfett..................................2,5%
Växttråd...........................0,09%
Råaska................................3,8%
Natrium.................................0%
Koppar.................2.500 mg/kg
Zink.......................5.000 mg/kg

Kan fås i: 1 kg (varunummer. 44890)

Utfodringavägledning:
Ponny...................½-1 mått/dag (beroende på övrigt foder)
Häst........................1½ mått/dag (beroende på övrigt foder)
Föl/unghäst: kontakta Brogaardens Fodringsrådgivning för utarbetande av korrekt dosering.

1 mått (25 ml) = ca. 25 g.
Brogaarden Copper/Zinc Complex ska blandas i hästens normala foder.
Brogaarden Copper/Zinc Complex får ges max 6 gram/kg av den dagliga fodergivan (inkl. grovfoder).

Hållbarhet: Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med pro-
duktens batchnummer på fodersäcken.

Ytterligare information fås genom kontakt till Brogaardens kundservice på telefon 040-87613. Det rekom-
menderas att kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmänna hälsa.

Foderkategori: Kompletteringsfoder till häst

Näringstillsatser per kg:
Vitaminer:
Vitamin E (DL-alfa tokoferol acetat) (3a700).....................................25.000 mg 
Spårelementer:
Koppar (från Hydratiserad kopparkelatamino- syraförening och  
Kopparsulfat, pentahydrat (E4-Kobber)) .............................................2.500 mg
Zink (från Zinkkelat av hydrolyserade proteiner (3b612) och  
Zinksulfat, monohydrat (3b605))............................................................5.000 mg 
Selen (från Selenberikad jäst, inaktiverad) (3b8.10).................................5 mg
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