
450-600 kg: 1 spruta (30g)

200-350 kg: ½ spruta (15g) 

 

Ges långt bak på hästens tunga var

14:e dag eller enligt ordination från

veterinär.

Överskrid inte den angivna dosen,

koppar kan vara toxisk vid

överdosering. Andra koppartillskott

bör inte ges i samband med denna

produkt.

1 kur = ca 3 sprutor under en period

av 21-42 dagar.

Använd enbart till hästar.

Framtagen för att effektivt ge en boost

vid brist av koppar och zink.

Enkel att dosera med praktisk spruta.

Koppar bidrar till förbättrad uthållighet,

hårrem, stödjer god horntillväxt och

utveckling av brosk, senor och ligament

samt även vital för upptaget av järn.

Kan användas till avelshästar,

presterande hästar eller som ett

alternativ till dagligt tillskott.

Idealisk för hästar på bete.

COPPER-MAX

www.foranequine.com

Innehåller en hög dos av kelaterad koppar, zink och biotin i gelform

för optimal absorption.

Kelaterad koppar – krävs för utveckling

och stabilitet av bindväv och

bentillväxt. 

Zink - involverad i protein- och

kolhydratsyntes. Nödvändig för en bra

pälskondition.

Biotin – för god hornkvalitet och

tillväxt.

ANVÄNDNING

VARFÖR COPPER-MAX?

LÄMPLIG FÖR

Alla hästar.

INNEHÅLLER



COPPER-MAX

www.foranequine.com

Innehåller en hög dos av kelaterad koppar, zink och biotin i gelform

för optimal absorption.

SAMMANSÄTTNING

Sackaros, Sorbitol

TILLSATSER

Spårelement per kg per 30g

E4 Koppar

(kopparkelat av

aminosyror hydrat)

16,67g

(138,9g)

500mg

(4,17g)

E6 Zink

(Zinkoxid)

16,67g

(111,1g)

500mg

(3.33g)

Vitaminer per kg per 30g

Biotin 66,7mg 2mg

ANALYTISKABESTÅNDSDELAR

Råprotein 11,3%
Råfibrer 0,4%
Råoljor och fetter 0,5%
Aska 8,1%
Natrium 0%

VIKTIG INFORMATION

Detta foderkomplement är speciellt

utformat för hästar. 

Separata mineraler skall alltid ges

utifrån foderstatsanalys samt i

samråd med veterinär eller

auktoriserad foderrådgivare.

Överskrid inte den angivna dosen.

Andra koppartillskott bör inte ges i

samband med denna produkt.

Enligt EU: s allmänna bestämmelser

är det maximala intaget

25 mg/kg koppar och 

150 mg/kg zink i det kompletta

dagliga fodret för hästar.
Vattenhalt 37,8%

TILLGÄNGLIG STORLEK

30g doseringsspruta.


