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Doporučené dávkování:

Obsah GMO:

Krmný návod:

Skladovací podmínky:

EU CZ

Albumin mléčný (prášek), Mlezivo sušené 10,00%, Vaječné výrobky sušené, Mono-, di- a triglyceridy
mastných kyselin 3,00%

Tento výrobek, včetně surovin a doplňkových látek použitých k jeho výrobě, neobsahuje geneticky
modifikované organizmy, neobsahuje žádné geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky
modifikovaných organismů ve smyslu Směrnice (ES) č. 1829/2003 a 1830/2003. Výrobek proto nepodléhá
povinnému označení podle uvedených směrnic.

Podávejte Globigen® Colostrum novorozeným mláďatům, která dostala kolostrum v nedostatečné kvalitě
nebo kvantitě. Dávka je závislá na kvalitě kolostra a množství, jakož i patogenním tlaku. Rozpusťte produkt
v teplém (ca. 39 °C) mlezivu, normálním mléku nebo mléčné náhražce  (1:10) a podávejte během prvních 6
hodin života. Telata: 50-100 g / zvíře / den; jehňata a kůzlata: 5-10 g / zvíře / den. Použít Globigen®
Colostrum po dobu 3-5 dnů. Pokud novorozená zvířata neobdržela mlezivo, měla by být dávka Globigen®
Colostrum zvýšena. Telata: 200 g rozpuštěného ve 2 litrech normálního mléka, mléčné náhražky nebo vody
(39 ° C); jehňata a kůzlata: 20 g se rozpustí v 0,2 litru běžného mléka, mléčné náhražky nebo vody (39 ° C).
Jedna vrchovatá odměrka = ca. 15 g.

Díky vysokému obsahu aditiv v porovnání s kompletním krmivem, může být toto doplňkové krmivo krmeno
pouze specifikovaným druhům zvířat.

Výrobce:
Minimální trvanlivost:

12 měsíců od data výroby

Doplňkové látky v 1 kg:

Složení:

Práškový

Hrubý protein 37,00 %, Hrubé oleje a tuky 10,00 %, Hrubá vláknina 0,80 %, Hrubý popel 9,00 %, Popel
nerozpustný 1,20 %, Sodík 0,01 %

Analytické složky:

Dodatečné doplnění přírodních imunoglobulinů během prvních dnů života.

Udržujte v chladu (max. 25 °C), zabraňte zmrnutí, udržujte v suchu a temnu! Dodavatel nenese
zodpovědnost za škody zůsobené nesprávnou manipulací a skladováním.

Telata, jehňata a kůzlata
Cílová kategorie zvířat:

Doplňkové krmivo
Popis:

αDENI400130

Globigen® Colostrum 

Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamín D3 (3a671) 4.500 I.U., Vitamín E (3a700) 5.000 mg, Vitamín C
(3a300) 1.000 mg

Distributor:
EW Nutrition GmbH - Hogenbögen 1 - 49429 Visbek - Germany

11 - Specificace produktu


