
30 ml

Orální gel s mědí v chelátové formě

Copper Booster obsahuje specifický plně chráněný metalo-aminokyselinový 
chelát - metalosát mědi (MAAC), který je pro koně vysoce biologicky 
využitelný. Tento metalosát mědi je odolný vůči  antagonistickému působení 
látek jako jsou sírany a molybden. Použitý MAAC mědi je vysoce účinný a není 
degradován trávicím procesem. K absorbci dochází až při pasáži v tenkém 
střevě, čímž se zvyšuje jeho využitelnost.

Nízká využitelnost mědi může být příčinou:
• Anémie - měď je nezbytná pro produkci barviva červených krvinek.
• Zvýšeného výskytu epiphysitis u mladých jedinců.
• Nevýrazné srsti a špatných kopyt - je patrné zejména na jaře, když se koně 

vrátí do výběhu.
• Nízké plodnosti – využitelná měď je nezbytná pro enzymatickou aktivitu a 

lepší reprodukci.

Krmný návod:
Perorální doplněk pro dospělé koně:
Vložte tubu koni do tlamy a vytlačte stlačením pístu celou dávku na kořen 
jazyka. Podávejte každých 7 - 14 dní, případně postupujte podle doporučení 
vašeho výživáře anebo veterinárního lékaře.

Koně - jako doplněk výživy 5 ml denně. 

Perorální doplněk pro hříbata a ročky:
Vložte tubu koni do tlamy a vytlačte stlačením pístu polovinu celé dávky na 
kořen jazyka. Podávejte každých 7 - 14 dní, případně postupujte podle 
doporučení vašeho výživáře anebo veterinárního lékaře. 

Hříbata - jako doplněk výživy 2,5 ml denně

NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÉ DÁVKOVÁNÍ

Před použitím výrobku se nejdříve ujistěte, zda jsou doplňky s obsa-hem mědi 
ve vašem regionu doporučovány.

Skladovací podmínky
Skladujte v původním balení při teplotě 5˚-28˚C mimo 
sluneční záření. 
Chraňte před promrznutím.  
Po použití uzavřete. 

Deklarované jakostní znaky:
vlhkost 93,8%; protein 1,4%; popel
1,8%; vláknina 0,1%, olej 0,1%; sodík 0%
Složení: Extrakt z mořských řas, rozmarýna

Doplňkové látky  v 30ml
Stopové prvky
Měď  (jako octan měďnatý) - E4  100mg
Měď  (chelát mědi jako hydrát glycinu) - E4  300mg

Balení:
Krabice - 12 x 30ml 
Karton  - 4 krabice

Doplňkové krmivo pro koně

Upozornění

Tento leták a informace na něm uvedená nenahrazuje 
kvalifikované doporučení veterinárního lékaře.

V případě výskytu potíží doporučujeme nejdříve 
konzultovat s nezávislým veterinárním lékařem, který 
může zvíře prohlédnout, vyšetřit, stanovit diagnózu a 
zahájit příslušnou léčbu. Před použitím si podrobně 
přečtěte informaci na etiketě. Za nesprávné použití 
jakéhokoliv našeho přípravku neneseme žádnou 
odpovědnost.
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