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TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ
újszülött borjak számára 
 

•	  Szarvasmarha kolosztrumot és tojásport tartalmaz 
a jobb immunglobulin ellátottság érdekében

•	  Gyorsan hasznosuló energiát biztosít és szerves 
nyomelemeket tartalmaz

•	  Praktikus tubusban az egyszerű, egyedi, szájon át 
történő beadáshoz

ELŐNYÖK 
•	 Erősíti a borjú immunrendszerét
•	  Kolosztrum itatás kiegészítéseként adható
•	  Támogatja a bélflóra egyensúlyának fenntartását

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ
újszülött borjak számára 
 

•	  Szarvasmarha kolosztrumot és tojásport tartalmaz 
a jobb immunglobulin ellátottság érdekében

•	  Gyorsan hasznosuló energiát biztosít és szerves 
nyomelemeket tartalmaz

•	  Praktikus tubusban az egyszerű, egyedi, szájon át 
történő beadáshoz

ELŐNYÖK 
•	 Erősíti a borjú immunrendszerét
•	  Kolosztrum itatás kiegészítéseként adható
•	  Támogatja a bélflóra egyensúlyának fenntartását

„KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI 
CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”* 
újszülött borjak számára

•	 Gyorsan hasznosuló energiaforrást biztosít
•	  Kelát kötésű vastartalom az optimális 

felszívódásért
•	  Praktikus tubusban az egyszerű, egyedi, szájon 

át történő beadáshoz 
 

ELŐNYÖK 
•	  Gyors energiaforrás az újszülött borjú számára
•	  Stimulálja a szopási reflexet a kolosztrum op-

timális felszívódása érdekében
•	  Magas vaskelát tartalom a születést követő 

vashiány pótlására

megelőzésColofeed

Vigofeed

Enerfeed® Colofeed

Vigofeed

Enerfeed

®
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Colofeed

Vigofeed

Enerfeed

®

*„különleges táplálkozási célokra szánt takarmány”: olyan takarmány, 
amely speciális összetétele vagy különleges előállítási eljárása folytán 
különleges táplálkozási célt elégít ki, és ennek köszönhetően világosan 
megkülönböztethető az általános fogyasztásra használt takarmánytól. 
A különleges táplálkozási célokra szánt takarmány nem foglalja 
magában a 90/167/EGK irányelv szerinti gyógyszeres takarmányokat” 
(2011/25/EU)



Célzott megoldás

„KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI 
CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”* 
borjak és egyéb fiatal kérődzők számára

•	 Laktózt tartalmaz
•	  Tartalmazza a szükséges elektrolitokat
•	  Gyorsan hasznosítható energiaforrást biztosít
•	  Praktikus tubusban az egyszerű, egyenkénti, 

szájon át történő beadáshoz 
 

 

ELŐNYÖK 
•	 Stabilizálja a víz- és elektrolit háztartást
•	 Segít leküzdeni az emésztési zavarokat
•	  Segíti a mindennapi tejes táplálásra történő 

problémamentes visszatérést

„KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI 
CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”*
borjak számára

•	 Laktózt tartalmaz
•	  Tartalmazza a szükséges elektrolitokat
•	  Gyorsan hasznosítható energiaforrást biztosít
•	  Praktikus tasakos kiszerelés az egyszerű és 

egyedi alkalmazásért 
 
 

ELŐNYÖK
•	 Stabilizálja a víz- és elektrolit háztartást
•	 Segít leküzdeni az emésztési zavarokat
•	  Segíti a mindennapi tejes táplálásra történő 

problémamentes visszatérést

TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ 
borjak számára 

•	  Gyorsan hasznosuló energiaforrást biztosít
•	  Védi a bélnyálkahártyát és méregtelenít
•	  Stimulálja a bélflórát
•	  Praktikus tubusban az egyszerű, egyedi, szájon 

át történő beadáshoz

ELŐNYÖK 
•	  Védi a borjú bélrendszerét a kórokozókkal 

szemben
•	 Stimulálja a bélflórát és védi a bélnyálkahártyát
•	  Stimulálja az immunrendszert

„KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI 
CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”*
borjak számára

•	 Gyorsan hasznosuló energiaforrást biztosít
•	  Tartalmazza a szükséges elektrolitokat
•	  Pezsgő tulajdonsága miatt gyorsan és 

maradványok nélkül oldódik
•	  Praktikus tasakos kiszerelés az egyszerű és 

egyedi alkalmazásért
 

ELŐNYÖK 
•	 Gyors és tartós rehidrálás
•	 Védi a bélnyálkahártyát, stimulálja a bélfórát
•	  Fokozza a borjú vitalitását

HydrafeedHydrafeed Gel® HydrafeedHydrafeed Gel HydrafeedHydrafeed GelHydrafeedHydrafeed Gel® ®®
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