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Brogaarden Copper/Zinc Complex
Fodertilskud udviklet til at afhjælpe konstateret Kobber/Zink mangel hos heste 

Kobber og zink er mikromineraler, der har mange vigtige funktioner i kroppen. I 
kombination indgår de i en række forskellige enzymer, der bl.a. er nødvendige for 
produktionen af bindevæv samt modning og mineralisering af bruskceller. Kobber og 
zink indgår i forskellige antioxidant-enzymer, og er derfor vigtige for at understøtte et 
godt immunforsvar.  

Derudover indeholder Copper/Zinc Complex også Vitamin E og selen som også støt-
ter immunforsvaret. Immunforsvaret er vigtigt for en sund og stærk hudbarriere, især 
i belastede perioder, hvor huden er skadet eller irriteret. 

Copper/Zinc Complex er baseret på en kombination af organisk og uorganisk 
kobber for at få den bedst mulige optagelse og udnyttelsesgrad. Vær opmærksom på, at tildeling af Copper/
Zinc Complex bør afbalanceres med hestens øvrige foder. 

Sammensætning: Sucrose og dextrose

Analytiske bestanddele:
Råprotein..........................1,0 %
Råfedt.................................2,5 %
Træstof ............................0,09 % 
Råaske................................3,8 %
Natrium.............................0,0 %
Kobber................. 2.500 mg/kg
Zink.......................5.000 mg/kg

Kan fås i:  1 kg (varenr. 44890)

Fodringsanvisning:
Hest.......................1½ mål/dag (afhængig af det øvrige foder)
Pony......................½-1 mål/dag (afhængig af det øvrige foder)
Føl/unghest........kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af korrekt dosering.
1 mål (25 ml) = ca. 25 g.

Brogaarden Copper/Zinc Complex skal blandes i hestens normale foder.

Brogaarden Copper/Zinc Complex må kun anvendes med indtil 6 g. per kg. af det daglige foder (inkl. grovfo-
der). Må kun bruges til heste.

Holdbarhed: Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produk-
tets batchnummer på bøtten. 
 
Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer per kg:
Vitaminer:
Vitamin E (DL-alfa tokoferol acetat) (3a700).......................25.000 mg
Sporstoffer:
Kobber (fra Aminosyrekobberchelat, hydrat og Kobber(II)
Sulfat,pentahydrat (E4-Kobber))................................................2.500 mg
Zink (fra Zinkchelat af proteinhydrolysat (3b612) og  
Zinksulfatmonohydrat (3b605)).................................................5.000 mg
Selen (fra Selenberiget gær, inaktiveret) (3b8.10)........................5 mg


