
„KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI 
CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”*
borjak számára, emésztőszervi 

megbetegedések (hasmenés) esetére, 

illetve azt követően

A DIAFEED® előnyei

 Teljes és komplex összetétel
 Por forma: gyors és egyszerű 

alkalmazás

Egyedülálló összetétel

 Rehidráció: elektrolitok, protopektinek, betain
 Bélnyálkahártya védelem: élesztő, spirulina alga,

protopektinek, repce olaj
 Energiaforrás: dextróz, repce olaj
 Antoxidáns: C-vitamin

Miért használjon DIAFEED® -et?

 Gyorsan és tartósan rehidrálja a borjút.
 Segít a metabolikus problémák

kockázatának csökkentésében (Rollin,
2002; Dufrasne, 2003).

 Védi a bélnyálkahártyát, stimulálja a
bélflórát (Hidaka, 1986; Fuller, 1989).

 Nagy mennyiségű gyorsan és jól
hasznosuló energiaforrást biztosít.

Alkalmazás

Első nap: egy tasakot két liter vízben feloldva
3X 6 órás időközzel itassuk meg a borjút.

Második nap: Javulás esetén egy tasakot
oldjunk fel egy liter víz és egy liter tej
keverékében. Naponta kétszer itassuk
meg vele a borjút.

Amennyiben nincs javulás Ismételjük meg
az első napi kezelést.

Harmadik nap: egy tasakot oldjunk fel egy
liter víz és egy liter tej keverékében és naponta
kétszer itassuk meg vele a borjút.
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 „KÜLÖNLEGES TÁPLÁLKOZÁSI CÉLOKRA SZÁNT TAKARMÁNY”* borjak számára

 A víz- és elektrolit háztartatás stabilizálására, az emésztési folyamtok támogatására

A Diafeed egy por formájú készítmény, amelyet tejben, vagy langyos vízben lehet feloldani. Összetevőinek köszönhetően

alkalmas olyan borjak táplálására, amelyek metabolikus acidózis kockázatával járó hasmenésben szenvednek.

ALKALMAZÁS

Első nap: egy tasak Diafeed®-et két liter vízben feloldva háromszor 6 órás időközzel itassunk meg a beteg borjakkal.

Második nap: Javulás esetén egy tasakot oldjunk fel egy liter víz és egy liter tej keverékében. Naponta kétszer itassuk meg vele

a borjút. Amennyiben nincs javulás Ismételjük meg az első napi kezelést.

Harmadik nap: egy tasakot oldjunk fel egy liter víz és egy liter tej keverékében és naponta kétszer itassuk meg vele a borjút.

Amennyiben három nap alatt nem áll be javulás a borjú állapotában, forduljon állatorvoshoz!

A Diafeed® használatával egyidejűleg ne alkalmazzon másik, glükóz – elektrolit tartalmú rehidráló készítményt!

Használat vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő, vagy állatorvos véleményét kikérni.

ELŐNYÖK

• Stabilizálja a víz- és elektrolit háztartatást, támogatja az emésztési folyamatokat

• Védi a vékonybél nyálkahártyáját

• Stimulálja a bélflórát

• Gyorsan és könnyen hasznosuló energia bevitelt biztosít

ÖSSZETÉTEL

Dextróz, almapép, pektin, burgonyakeményítő, nátrium-klorid, kálim-citrát, nátrium-acetát, útifűmag, karobpor, citruspép, nátrium-

hidrogén-karbonát, reoceolaj, rizsliszt, oligofruktóz, maláta kivonat, élesztő és élesztő komponensek, spirulina (szárított alga),

kálium-klorid, nátrium-foszfát, magnézium-foszfát

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

A csomagolást ne bontsuk ki előre.

Eltarthatóság 24 hónap. 

Nettó súly: 1,47 kg 21 x 70 g

Gyártja HY-Nutrition (αFR 35 093 001), Franciaország

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: 23/889-719
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Adalékanyagok: Analitikai összetevők:

Vitaminok Nyersfehérje 5,1%

E300 C-Vitamin (szárított acerola kivonat): 10,000 mg/kg Nyersrost 4,1%

Betain: 10,000 mg/kg Nyerszsír 3,3%

Csomósodás gátlók Nyershamu 17,3%

Szilikagél 150,000 mg/kg Nátrium 5,28%

Nyomelemek Kálium 2,42%

E5 Mangán (glicin mangán-kelát, hidrát): 650 mg/kg Klorid : 3,54%

*„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)


