Care
CombiCare

ET NATURLIGT FODERTILSKUD TIL HUNDE, KATTE OG HESTE

+ Glucosaminsulfat
+ Chondroitinsulfat
+ Collagen type II
+ MSM (methylsulfonylmethan)
+ Boswelliaekstrakt
+ Mangansulfat
+ Vitamin C
+ Algekalk

Anvendelse
Efterhånden som dit kæledyr eller din hest bliver ældre, eller er meget fysisk
aktiv, kan der opstå behov for store mængder af nogle særlige næringsstoffer, hvis den optimale bevægelighed skal opretholdes. Bevægeligheden
bevares bedst muligt, hvis det sikres at dyret altid har tilstrækkelige mængder af de nødvendige næringsstoffer. Derved gives dyrets krop mulighed for
at gennemføre den bedste vedligeholdelse af egne bevægelsesfunktioner.
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For at sikre tilstrækkelig tilgængelighed af de specielle
næringsstoffer, forsyner CombiCare dit dyr med et tilskud af
en række af disse stoffer.

„

Hvad indeholder CombiCare?
CombiCare består af næringsstoffer som har en central placering i kroppens vedligeholdelse af bindevæv og væsker, som er afgørende for kroppens mulighed for at gøre bevægelser smidige og ukomplicerede. Dette
er nødvendigt for at dyrene kan få de bedst mulige bevægelser.
Glucosamin og Chondroitin

Mangansulfat

er essentielle makromolekylære
substanser i brusk og ledvæske.

spiller en vigtig rolle i dannelsen
proteoglycaner, og optimerer
derved udnyttelsen af de andre
komponenter i CombiCare.

Collagen type II, enzymbehandlet
Collagen type II er en vigtig del af de
makromolekylære substanser i brusk og
ledvæske. I CombiCare er Collagenen
enzymbehandlet for at give optimal
absorption fra foderet.
MSM
er en organisk svovlforbindelse
som sikrer en høj tilgængelighed
af svovl for kroppen, uden
uønskede effekter.
Boswellia serrata
veldefineret planteekstrakt som har
været anvendt i århundreder til
støtte af det motoriske system.

Vitamin C
har en fremmende
virkning som antioxidant.
Algekalk
er et mineraltilskud, som
fremstilles af tørret og formalet
havtang. Algekalk indeholder
naturligt såvel kalk som en lang række
sporstoffer i en form som er let
tilgængelig for kroppen.

Tabletter
Tabletterne har samme størrelse som vitamintabletter, og kan enten gives
direkte i munden, som en godbid, eller sammen med foderet. Tabletterne
indeholder ikke sukker.

Hvor lang tid bør CombiCare gives?
CombiCare kan gives i en periode indtil dyrets behov er dækket, eller det
kan gives som permanent tilskud. Ældre dyr, eller meget fysisk aktive dyr,
vil oftest have behov for permanent tilskud.
CombiCare fremstilles i Danmark af ChemVet dk, på egen godkendt
fabrik. Råvarerne i CombiCare er af højeste kvalitet, og godkendte til
anvendelse i foder. Kvaliteten af CombiCare sikres af firmaets kvalitetsstyringssystem, som er underlagt statens kontrol.

Pakninger
CombiCare findes både som tabletter og pulver. Pulveret er tilgængeligt i
400 gram og 1000 gram dåser. Tabletterne er tilgængelige i dåser med
180 eller 360 tabletter.

Hvordan doseres CombiCare?
Pulveret gives på foderet. Dyrene æder normalt CombiCare uden problemer, men pulveret kan også blandes med noget særligt velsmagende
hvor det skønnes nødvendigt.

+ Glucosaminsulfat
+ Chondroitinsulfat
+ Collagen type II
+ MSM (methylsulfonylmethan)
+ Boswelliaekstrakt
+ Mangansulfat
+ Vitamin C
+ Algekalk

Daglig dosis for heste, hunde, katte og andre mindre dyr:
Dyrets vægt Pulver
Tabletter
0-5 kg
2 gram
2 tabletter
5-10 kg
3 gram
2-3 tabletter
10-20 kg
4 gram
3-4 tabletter
20-40 kg
5 gram
4 tabletter
40-50 kg
6 gram
5 tabletter
50-99 kg
7 gram
6 tabletter
Vedligeholdsdosis kan normalt halveres.
Måleske:
1. Målestreg
2. Målestreg
Strøget mål

1,5 gram
3,5 gram
9 gram

Dosis
kan normalt halveres, når
det er synligt at dyrets
umiddelbare mangel er
dækket. Dette vil oftest
være efter 3-6 uger.
Dosis til heste
Store heste (600-700 kg):
50 g pulver dagligt. Den
daglige dosis kan reduceres til 25 g efter 3-4 uger.

Andre dyr

CombiCare kan også anvendes til andre dyr, fordi behovet for de specielle
næringsstoffer er universelt for næsten alle dyr. Dosis til mindre dyr er den
samme som til hunde og katte.

Behandlingspris med CombiCare:
Opstart og vedligeholds pris i kr. pr. dag ved følgende kg.:*
0-5 kg

5-10kg

10-20kg

20-40kg

40-50kg

50-99 kg

Opstart/
vedligehold

Opstart/
vedligehold

Opstart/
vedligehold

Opstart/
vedligehold

Opstart/
vedligehold

Opstart/
vedligehold

2,33/1,17

2,92/1,46

4,08/2,04

4,67/2,33

5,83/2,92

7,00/3,50

360 stk.

2,03/1,01

2,53/1,27

3,55/1,77

4,06/2,03

5,07/2,53

6,08/3,04

400 g

1,63/0,81

2,44/1,22

3,25/1,63

4,06/2,03

4,88/2,44

5,69/2,84

1 kg

1,36/0,68

2,04/1,02

2,72/1,36

3,40/1,70

4,08/2,04

4,76/2,38

CombiCare
180 stk.

*Ved en vejledende udsalgspris på 180 stk.: 210 kr. - 360 stk.: 365 kr. - 400g: 325 kr. - 1 kg: 680 kr.

Indholdet i brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og udeladelser. Ikke alle
produkter er tilgængelige for alle markeder, og lokale lovgivningsmæssige retningslinier for anvendelse og distribution af produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet
forbeholder sig ret til at ændre i informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte
følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.

ChemVet dk A/S, tlf. +45 86817522
www.chemvet.dk

