
Hvorfor bruge BOLITRACE BIOTIN ?

 Tilskud af vigtige sporelementer  og vitaminer

 BOLITRACE BIOTIN er nem at tildele og optage

MINERALSK FODER

Til malkekoen i goldperioden

PRODUKT DATABLAD

Fordelene ved BOLITRACE BIOTIN

 Forbedrer råmælken 

 Forebygger svagtfødte kalve

Brugsvejledning

1 BOLITRACE BIOTIN DOSERING   

( = 2 stk)  ved gold perioden

Unik formel

 Indeholder et bredt spektrum af mikronæringsstoffer

 Indeholder essentielle vitaminer 

 Optagelse over 4 måneder



Dette produkt er udelukkende beregnet til malkeko omkring peripartum

En dosis BOLITRACE BIOTIN omfatter 2 stk. Boluser. 

BRUGSVEJLEDNING

Giv en dosis BOLITRACE BIOTIN (2 stk.boluser) oralt under goldperioden. BOLITRACE BIOTIN’s aktive levetid er 120 dage.

Den bedste måde at tildele på, er ved at bruge en bolus gun.

Må ikke administreres til et dyr ligger ned. Må ikke gives til kvæg, som vejer mindre end 400 kg. Spørg altid en fodringskonsulent 

eller dyrlæge til råds, før du bruger foder eller forlænger brugsperioden.

Der er ikke behov for at administrere yderligere kobber, cobalt, jod eller selen under den aktive levetid af BOLITRACE BIOTIN (120 

dage)

SAMMENSÆTNING

Mineraler, vitaminer, jernpulver, harpiks og voksovertræk

Analytiske bestanddele

Alle tal udtrykt som en andel af den samlede bolus vægt:

Opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt sted

Opbevares utilgængeligt for børn

Holdbarehed max.1 år fra datoen for fremstillingen. Udløbsdatoen er tydeligt angivet på pakken.

Netto vægt : 2 Kg (20 x 101g)

Produceret i UK by AGRIMIN Ltd (GB 2122086A (1983))

Distribueret af HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger – B.P. 10180 – 35803 DINARD CEDEX

 Mineralsk foder til malkekoen
 Ernæringsmæssige mål bliver vurderet på europæisk niveau (directive 2008/38/CE)

Aktiv komponent
Aktiv 

sammensætning

Daglig optagelse fra 2 

boluser over 120 dage

Biotin  12,000 mg/kg 20.0 mg

Kopper (Kopper Oxide) 98.3 mg 58,384 mg/kg 98.3 mg

Cobalt (Cobalt Carbonate)  2,369 mg/kg 4.0 mg

Jod (Calcium Iodate) 9,936 mg/kg 16.7 mg

Manganese (Manganese Sulphate) 90,477 mg/kg 152.3 mg

Selenium (Sodium Selenite)  1,453 mg/kg 2.4 mg

Zink (Zink Sulphate & Oxide) 151,312 mg/kg 254.7 mg

Calcium  0.2% -

Phosphorus Nil  -

Sodium 0.1% -

Vitamin A 5,581,344 i.u./kg 9,395 i.u.

Vitamin D3 1,116,269 i.u./kg 1,879 i.u.

Vitamin E (α tocopherol as acetate) 16,744 i.u./kg 28.0 i.u.
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