Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Copperplex
Kompletteringsfoder utvecklat för att rätta till konstaterad
kopparbrist hos hästar. Koppar är en mineral (mikro) som tillsammans
med zink ingår i en rad olika enzymer, som bland annat är
nödvändiga för produktionen av bindväv samt i mognadsprocessen
och mineraliseringen av broskceller. Dessutom ingår koppar och zink
tillsammans med andra mineraler även i olika antioxidant enzymer,
och är därför viktiga för att understödja ett bra immunförsvar.
Förhållandet mellan zink och koppar ska vara balanserat för att
hästen ska kunna uppta och utnyttja mineralerna, där förhållandet
ska ligga på 3-5 delar zink 1 del koppar. För högt zinkinnehåll i fodret
försämrar utnyttjandet av koppar, men också andra mineraler som
exempelvis kalcium. Copperplex är baserat på en kombination av
organisk och oorganisk koppar för att få bästa möjliga upptagning
för hästen. Var uppmärksam på att tilldelningen av Copperplex bör
balanseras tillsammans med hästens övriga foder.
Innehåll:
Sukros, 87,5 %
Blandning, 12,5 %

Garanti:
Råprotein, 0,5 %
Råfett, 0,2 %
Växttråd, 0,2 %
Råaska, 5,9 %

Tillsättningsämnen i form av en blandning:
Kopparsulfat och –kelat, zinksulfat och –kelat, E-vitamin tillsatt som α-tokoferolacetat, selen tillsatt som
selplex.
Tillsättningsämnen med näringsrika egenskaper:
		
mg/kg		
mg/60 g
Koppar 		
5000		
100
Zink		5000		 100
Selen		 5		0,1
Vitamin E (α-tokoferolacetat)
25.000		
500
Kan fås i:
800 g (varunummer. 32009)
Utfodringsanvisning:
Häst (ca. 500-600 kg):		
Liten häst/ponny:			

20 g/dag (1 mått)
10 g/dag (½ mått)

Vers.0907

Föl/åringar: Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för dosering.
1 mått (25 ml) = 20 g
1 kg räcker till ca. 50 dagar för en häst på 500 kg.
Kompletteringsfodret innehåller inga ämnen, som är förbjudna av The British Jockey Club, BHS, FEI och
BSJA.
Får endast ges till hästar.
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.
Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.
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