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HYDRAFEED
DIÆTETISK BRUSEFODERTILSKUD TIL UNGE DRØVTYGGERE

Særligt ernæringsmæssigt formål: Stabilisering af e lektrolyt- og

vandbalancen for at forbedre den fysiologiske fordø jelse

PRÆSENTATION

HYDRAFEED er et diætetisk foder til kalve. Det imødekommer det særlige

ernæringsmæssige behov for at stabilisere balancen af elektrolytter og vand i

tilfælde af fordøjelsesproblemer (diarré pga. foder) Diarré i forbindelse med foder

hos kalven giver et unormalt højt tab af vand og mineraler (især natrium og

potassium).

HYDRAFEED anvendes som mælkeerstatning og tilfører de vigtigste elementer til

genvinding af normal fordøjelsesfunktion og tilbagevenden uden overgang til mælk:

� Letoptagelig energi

� Aminosyrer

� Vand

� Afbalancerede elektrolytter

� Smag: Vaniljearoma 

SAMMENSÆTNING

. Laktose

. Natriumbikarbonat
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. Natriumklorid

. Kaliumklorid

TILSÆTNINGSSTOFFER

. 1a Konserveringsmiddel: Citronsyre: 7,7g/100g

. 3c Ernæring: Glycin: 4,5g/100g

. 2b Aromastof: Vanilje: 0,03g/100g

INDHOLD I PROCENT

. Fugtighed (%): <1

. Protein, brutto (%): <9

. Cellulose, brutto (%): <2

. Fedtstoffer, brutto (%): 0

. Aske, brutto (%): 13.30

. Sukker i alt (%): <35

. Natrium (%): 5

. Potassium (%): 0,8

. Klorider (%): <3

INDIKATIONER

. Administration af HYDRAFEED er indikeret i tilfælde af risiko for

fordøjelsesproblemer (diarré), under og efter disse.

. HYDRAFEED er beregnet til at stabilisere balancen af elektrolytter og vand hos

kalve, pattegrise, lam, kid og føl.
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ANVENDELSE

Brugsanvisning:

Dette produkt er specielt beregnet til kalve, kid og lam i tilfælde af risiko for

fordøjelsesproblemer (diarré), under og efter disse problemer.

ZOOTEKNISKE FORDELE:

• Komplet tilførsel af elektrolytter

• Hurtigt optageligt energitilskud

BRUGSANVSINING:

Opløs en pose Hydrafeed i 2 l lunkent vand, og administrer opløsningen i løbet

af 2-3 dage. 

*Kalve: 2 liter pr. måltid - 2 til 3 gange om dagen.

*Lam/kid: 150 til 200 ml pr. måltid (2 liter til 3 eller 4 dyr) - 2 til 3 gange om

dagen. 

Hvis der ikke er nogen bedring i løbet af 3 dage, kontaktes en dyrlæge. 

Rådspørg en foderekspert (eller ernæringsekspert) eller en dyrlæge inden

brugen af Hydrafeed eller for at forlænge brugen heraf.

Samtidig fodring med mælk bør undgås ved dyr med løbemave.
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EMBALLAGE

Opbevares på et tørt og køligt sted.
� Pakke med 16 poser à 100 g (1,6 kg)
� Præsentation med 8 pakker (13 kg)
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