
Real Zink (uden korn og melasse, GMO fri) 
Real Zink er et letoptageligt, højkoncentreret tilskud af organisk bundet zink,  
der kan bruges til alle hesteracer. Anvendes som en kur i 4 til 5 uger. 
 
Absolut-Horse Real Zink udmærker sig ved dens høje tilgængelighed.  
Real Zink indeholder organisk bundne næringsstoffer, der optages hurtigt gennem tarmen til  
blodet. Real Zink kan virke understøttende til hudens regenerering og gendannelsen af sund  
hud og pels. Tilskuddet er særligt relevant med fugtigt vejr og mudder på folden, som udfordrer  
hove og pels hos hesten, i perioder med mange insekter og i forbindelse med pelsskifte. 
 
Mangel på zink kan være følgende symptomer: 
 

• Mindre sår, som har svært ved at hele 
• Hudproblemer, som kløe, tør, skællende hud og hårtab, ujævn hud 
• Hår og pels, som er stift eller skrøbeligt 
• Hovproblemer (dårligt horn og bløde såler) 
• Angreb af muk 
 

 

Anbefalet fodring per dag:  
Blandes i hestens foder for at sikre optagelsen. Før opstart på kuren, anbefaler vi at du rådfører dig med dyrlægen. 
Ernæringsmæssige mangler kan bestemmes ved blodprøver og håranalyser. 
 
5 g pr. 100 kg kropsvægt                                                                                                                                    Målebæger: 15 g 
Store heste: 30 g pr. dag 
Små heste: 20 g pr. dag 
 
Råvarer:  
Hørfrø · Grønmel 
 
Indholdsgaranti:  
Råprotein 12% · Råfedt 3,60% · Råfibre 21% · Råaske 9,50 % ·  Sukker 2,65% ·  
Calcium 0,10 % · Fosfor 0,35 % · Magnesium 0,10 % · Natrium 0,10 %  · Kalium 0,40 %  · Lysin 0,28 %  ·   
Tryptophan 0,13 %  · Methionin 0,16 %  ·  Threonin 0,31 %  ·  Jern 0,95 %  · Zink 12.200 mg  ·  Mangan 1.500 mg   
 
 
Holdbarhed: 24 måneder  fra produktionsdato (uåbnet)                                                                           Vægt: 800 g dåse                                   
Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, kølig og tør opbevaring. 
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