
Alkalmazás

Adjon ¼  fecskendőnyi (15 ml) 
DIGESFEED®-et szájon át reggel és este 
két napon keresztül, az emésztőszervi 
megbetegedés (hasmenés) kockázata 

esetén, a emésztőszervi megbetegedés 
alatt és azt követően. 

Takarmány-kiegészítő 
borjak számára, emésztőszervi 
megbetegedések (hasmenés) 
esetére, illetve azt követően

A DIGESFEED® előnyei

 Védi a bélnyálkahártyát 
védelme

 Gél forma fecskendőben: 
egyszerű, kényelmes, egy 
adagos kiszerelés

Egyedülálló összetétel

 Aktív szén, agyagásvány és oregánó olaj
tartalmának köszönhetően védi a
bélnyálkahártyát és méregtelenít.

 Cikória inulin tartalma stimulálja a
vékonybélflórát.

 A benne található glicerin és dextróz a jól
hasznosuló energiaforrást biztosít.

Miért használjon DIGESFEED® -et?

 Védi a bélnyálkahártyát a kórokozóktól

(Watarai, 2007; Trckova, 2004; Bakkali, 2008).

 Támogatja az emésztőrendszer megfelelő

működését (Kleesen, 2007).

 Nagy mennyiségű, jól hasznosuló energiaforrást

biztosít.

 Digesfeed® beadása praktikus az egyadagos

fecskendőnek köszönhetően.
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Adalékanyagok: Analitikai összetevők:

Kötőanyagok Nyersfehérje 1%

1m558i Bentonit : 90,000 mg/kg Nyersrost 16%

Vitaminok Nyerszsír 0,7%

C-Vitamin (száraz acerola kivonat): 3,750 mg/kg Nyershamu 12%

Aromaanyagok Nátrium 1,1%

Oreganó olaj: 800 mg/kg Nedvességtartalom 45%

 Takarmány-kiegészítő borjak számára

 A vékonybél nyálkahártyájának védelmére

A Digesfeed® olyan borjak számára javallott, amelyeknél fennáll az emésztőszervi megbetegedések (hasmenés)

kockázata, illetve emésztőszervi megbetegedésben szenvednek, vagy szenvedtek. Egy fecskendő (60ml) Digesfeed® egy

teljes kezelésnek felel meg, amelyet négy egyenlő részre elosztva szükséges beadni.

ALKALMAZÁS

Adjon ¼ fecskendőnyi (15 ml) Digesfeed®-et szájon át reggel és este két napon keresztül, emésztőszervi megbetegedés

(hasmenés) kockázata esetén, a probléma fennállása alatt és azt követően.

Javasolt a Hydrafeed®, vagy Hydrafeed® Gel kezelést két napon át napi egy adag (15ml) Digesfeed ®-del kiegészíteni.

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

ELŐNYÖK

• Védi a vékonybél nyálkahártyáját

• Támogatja a bélflórát

• Stimulálja az immunrendszert 

• Jól hasznosuló energia bevitelt biztosít 

COMPOSITION

Aktív szén, glicerin, cikória inulin , dextróz

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. 

A csomagolást ne bontsuk ki előre.

Eltarthatóság 24 hónap. 

Nettó súly: 0.468 kg (6 x 78 g)
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