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Egyedülálló összetétel
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 Nyomelemek kelát formában a jobb
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Miért használjon COLOFEED® -et?

 A megfelelő kolosztrum ellátottság alapvető az

újszülött borjú immunrendszerének fejlődésében,

azonban a föcstej minőségét számos tényező

befolyásolja (Ravary and Sattler, 2006).

 A Colofeed® megerősíti a borjú passzív

immunitását és stimulálja az állat saját

immunrendszerét.

 Segít fenntartani az emésztőszervrendszer

flórájának egyensúlyát és könnyen hasznosuló

energiaforrást biztosít.

 A Colofeed® alkalmazása praktikus az

egyedenkénti adagolófecskendővel.

Használati utasítás

Születést követően adjon 
borjanként egy 

adagolófecskendő (60 ml) 
COLOFEED® pasztát szájon át. A 
kezelés megismételhető még  

egy adagCOLOFEED® pasztával 
az első hét életnapban.



 Takarmány-kiegészítő újszülött borjak számára

 Kolosztrumban gazdag készítmény az újszülött borjak immunrendszerének a támogatására

A termék újszülött borjak kezelésére javasolt, azok születésétől kezdődően. Egy 60 ml-s fecskendőnyi Colofeed® egy adagnak

felel meg.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Születést követően adjon borjanként egy fecskendőnyi (60 ml) Colofeed® -et szájon át. A könnyebb lenyelhetőség érdekében

harmadolja az adagot a beadás során. Születéstől számított 7 napig még egyszeri, 60 ml Colofeed® adható borjanként. A

Colofeed® használata vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő vagy állatorvos véleményét

kikérni.

ELŐNYÖK

• Születéskor:

• Támogatja a borjú immunrendszerének működését

• Kiegészíti az anyai kolosztrumot

• Jól hasznosuló energiaforrás

• Az élet első hetében:

• Támogatja a lokális immunválaszt és felveszi a harcot a bélben található kórokozók ellen

ÖSSZETÉTEL

IBR negatív szarvasmarha kolosztrum, Szárított tojás termékek (tojáspor), Glicerinnel észterifikált zsírsavak, Élesztő, Inulin,

Nátrium-hidrogén karbonát.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó! 
Gyermekektől elzárva tartandó!

Nettó súly: 6 x 66 g = 0,396 kg

Adalékanyagok: Analitikai összetevők:

Antioxidánsok Nyersfehérje 18,90%

E320 BHA: 150 mg/kg Nyersrost 2%

Nyomelemek Nyerszsír 12,50%

E1 Vas (glicin vaskelát, hidrát) 9,600 mg/kg Nyershamu 5,60%

E2 Jód (vízmentes kalcium-jodát) 120 mg/kg Nátrium 1%

E4 Réz (glicin rézkelát, hidrát) 200 mg/kg Nedvességtartalom 46,50%

E5 Mangán (glicin mangán-kelát, hidrát) 1,900 mg/kg

E6 Cink (glicin cink-kelát, hidrát) 2,500 mg/kg

E8 Szelén (nátrium-szelenit) 5 mg/kg

Vitaminok

C-vitamin (száraz acerola kivonat) 3,750 mg/kg

Gyártja: HY-Nutrition, Franciaország (α FR 35 093 001).

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft.
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