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Daglig doser for heste, hunde, 
katte og andre mindre dyr:
Dyrets vægt Puver  Tabletter
0-5kg  2 gram  2 tabletter
5-10kg  3 gram  2-3 tabletter
10-20kg  4 gram  3-4 tabletter
20-40kg  5 gram  4 tabletter
40-50kg  6 gram  5 tabletter
50-99kg  7 gram  6 tabletter

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): 50g pulver 
dagligt.  Den daglige dosis kan redu-
ceres til 25 g efter 3-4 uger.
Andre dyr:
CombiCare kan også anvendes til 
andre dyr, fordi behovet for de spe-
cielle næringsstoffer er universielt 
for næsten alle dyr. Dosis til mindre 
dyr er den samme som til hunde og 
katte.

Tabletter:
Tabletterne har samme størrelse som 
vitamin tabletter, og kan enten gives 
direkte i munden, som en godbid, el-
ler 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 perma-
nent 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 kvali-
tetsstyringssystem, som er underlagt 
statens kontrol.



Algekalk:
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.

Vitamin C:
Vitamin C har en fremmende virkning som 
antioxidant.

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

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

CombiCare indeholder:
Collagen type II
Chondroitin sulfate
MSM (methylsulfonylmethan)
Boswelliaextract
Mangansulfat
Vitamin C
Algekalk

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

Collagen og Chondroitin:
Collagen og  Chondroitin er essentielle makromo-
lekulære substanser i brusk og ledvæske.

MSM:
MSM er en organisk svovlforbindelse som sikrer 
en høj tilgængelighed af svovl for kroppen, uden 
uønskede effekter.

Boswellia serrata: 
Er et træ som findes vildt i Indien, hvis harpiks 
har været anvendt i århundreder til mennesker.

CombiCare
Et naturligt fodertilskud til hunde, katte 
og heste.

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 i forhold til dyrets alder, hvis det sikres 
at tilstrækkelige mængder af de nødvendige næ-
ringsstoffer findes i dyrets samlede foder. Derved 
gives dyrets krop mulighed for at gennemføre 
den bedste vedligeholdelse af egne bevægelses-
funktioner.
For at sikre tilstrækkelig tilgængelighed af de 
specielle næringsstoffer, forsyner CombiCare dit 
dyr med et tilskud af en række af disse stoffer.


