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EQUIFORCE Zinc & Copper 
Organisk zink & kobber, med naturligt E-vitamin og organisk selen 

Diætetisk fodertilskud med et højt indhold af 100 % organisk 

bundet zink og kobber. Produktet understøtter (gen)dannelse af 

sund hud og henvender sig derfor til heste med hudproblemer, 

hvor hudens naturlige barriere og immunforsvar er udfordret, 

f.eks. på mudrede folde i regnfulde perioder eller i varme 

perioder, hvor hesten er udsat for mange insekter, f.eks. mitter.

Derudover spiller zink og kobber også en meget vigtig rolle i

forhold til korrekt udvikling af skelettet hos føl og ungheste og

for vedligehold af skelettet hos udvoksede heste, ligesom zink og 

kobber har stor betydning for både immunforsvar og 

muskelfunktion. Ofte er indholdet af zink og kobber lavt eller

ukendt i grovfoderet, hvorfor et tilskud kan være på sin plads.

Styrker huden indefra 

En sund og stærk hud udgør en vigtig barriere i forhold til diverse 

mikroorganismer, der kan forårsage læsioner og infektioner i 

huden. Mange hesteejere oplever problemer med sår på især 

den nederste del af hestens ben (muk) i perioder med fugtigt vejr 

og mudder på folden. Hvis hestens ben konstant er fugtige 

opblødes huden, hvilket letter indtrængen af mikroorganismer, 

der irriterer huden og kan give anledning til væskende sår, der 

kan have vanskeligt ved at hele op. Tilskud med letoptageligt 

zink, i kombination med kobber og den svovlholdige aminosyre, 

methionin, styrker huden og understøtter (gen)dannelse af sund 

og stærk hud. I forhold til salve eller spray, der kun virker lokalt 

og ofte kortvarigt, har et tilskud til oralt brug den fordel, at det 

styrker huden på hele kroppen og at virkningen ikke aftager ved 

regnvejr, eller hvis hesten gnubber eller slikker sig. EquiForce 

Zinc & Copper fremmer derfor også gendannelse af sund hud, 

hvis denne er beskadiget som følge af kløe, insektangreb, o.lign.  

Styrker skelettet  

Hos føl og unge heste i vækst spiller zink og kobber en meget 

vigtig rolle i forhold til korrekt mineralisering af brusken i 

knoglernes vækstlinier, ligesom voksne heste løbende har behov 

for små mængder til vedligehold af skelettet. Ofte er indholdet af 

både zink og kobber (og selen) lavt i græs og hø, hvorfor især 

avlshopper, fravænnede føl/plage og heste på sommergræs kan 

have behov for ekstra tilskud. 

Med naturligt E-vitamin og organisk bundet selen 

EQUIFORCE Zinc & Copper er tilsat naturligt E-vitamin (RRR-alfa-

tocopherol). Denne variant af E-vitaminet er den eneste (ud af i 

alt 8 varianter) der er naturligt forekommende og den optages 

ca. 40 % bedre end de øvrige. Organisk bundet selen med høj 

optagelighed virker, sammen med E-vitamin, som effektive 

antioxidanter, der øger kroppens værn mod aggressive kemiske 

forbindelser, f.eks. frie radikaler, der i for højt antal kan forårsage 

oxidativ stress og nedbrydning af kroppens celler. Antioxidanter i 

foderet øger derfor hestens immunforsvar og evne til at 

restituere sig selv efter hård træning, ømhed i muskler, sener og 

led som følge af små overbelastninger eller smålæsioner. 

Daglig mængde: Heste: 20 g (1 mål), ponyer: 10-15 g (½-3/4 mål). 

Tildeles 1 gang dagligt i op til 8 uger, rent eller iblandet foderet. 

Gentag brugen om nødvendigt. Konsultér evt. en foderrådgiver 
før brug og ved forlængelse af brug udover anbefalingerne. 

Sammensætning: Græsgrønmel, roepulp. foderkridt, strømel, 

rapsolie. 

Analyse: råprotein: 6,2 %, råfibre: 8,4 %, råfedt: 4,3 %, råaske: 

23,9 %, natrium(Na): 0,1 %. 

Tilsætningsstoffer pr. kg: Ernæringsmæssige: zinkchelat 

af glycinhydrat(3b607): 29.000 mg, selengær(3b811): 11.000 

mg, kobberchelat af glycinhydrat(E4): 10.400 mg, DL-

methionin, teknisk ren(3c301): 10.000 mg, E-vitamin:

(3a700): 5.000 IE. Sensoriske: stjerneanisolie(CAS-nr. 

8007-70-3): 0,4 %  Specifikation Pr. kg Pr. 20 g 

Zink(Zn) 

Kobber(Cu) 

7.500 mg 

2.500 mg 

150 mg 

50 mg 

Methionin 10.000 mg 200 mg 

Selen(Se) 25 mg 0,5 mg 

Naturligt E-vitamin 5.000 IE 100 IE 

Foderkategori: Diætetisk tilskudsfoder til heste. 

Indeholder ingen stoffer, der er forbudt af FEI og The British 

Jockey Club. 

Opbevaring: Ikke for varmt og i tætlukket emballage. 

Pakning: 

1 kg spand (50 dagsdoser) 

3 kg spand (150 dagsdoser) 

7 kg spand (350 dagdoser) 

20 kg sæk (1.000 dagsdoser) 


