
Dietetikus takarmány-kiegészítő
újszülött borjaknak a születés utáni

vashiány pótlására és energia

biztosítására

Az ENERFEED® előnyei

 Nyomelemek kelát-formában

 Gél adagolófecskendőben: egyedi, 

könnyű és kényelmes adagolás

Egyedülálló összetétel

 Acerola az energia bevitelért

 Közepes szénláncú zsírsavak és glükóz a

gyorsan hasznosuló energia bevitelért

 Vaskelát a gyorsan felszívódó vasbeviteléért

Miért használjon ENERFEED® -et?

 Az újszülött borjak 50% szenved vashiánytól a születést

követően (Erni et al, 2010).

 A születés után fellépő vashiány pótlásával javul a borjú

oxigénellátottsága, gyorsabban felveszik a kolosztrumot

és jobb növekedési erélyt biztosít

 Az „Energia löket” segíti a borjú lábra állását és a szopási

reflex kialakulását.

 Az ENERFEED® alkalmazása praktikus az

egyedenkénti adagolófecskendővel.

Használati utasítás

Születést követően  adjon 
borjanként egy 

adagolófecskendő (15 ml) 
ENERFEED®  pasztát szájon át.
Vashiányos állapot esetén az E 

ENERFEED® 3 hetes korig 
alkalmazható.



Adalékanyagok: Analitikai összetevők:

Antioxidánsok Nyersfehérje 1 %

E320 BHA 120 mg/kg Nyersrost 2 %

E321 BHT 20 mg/kg Nyerszsír 50 %

Nyomelemek Nyershamu 1,2 %

E1 Vas (glicin vaskelát, hidrát) 6,500 mg/kg Nátrium <0,5 %

Vitaminok Nedvességtartalom 25,6 %

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

 Dietetikus takarmány-kiegészítő újszülött borjak számára

 A születést követő vashiány pótlására

 Energetizáló készítmény (acerolában, rövid szénláncú zsírsavakban és vaskelátokban gazdag)

A termék újszülött borjak kezelésére javasolt, azok születésétől kezdődően. Egy 15 ml-s fecskendőnyi

Enerfeed® egy adagnak felel meg.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Születést követően  az élet első óráiban adjon borjanként egy adagolófecskendő (15 ml) Enerfeed® pasztát 

szájon át. Vashiányos állapot esetén az Enerfeed® 3 hetes korig alkalmazható.

Enerfeed® használata vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő vagy 

állatorvos véleményét kikérni.

ELŐNYÖK

• Pótolja a születés követő vashiányt

• Gyorsan hasznosuló energia bevitelt biztosít

ÖSSZETÉTEL

Glicerinnel észterifikált zsírsavak, glükóz szirup

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó! 
Gyermekektől elzárva tartandó!

Nettó súly: 12 x 15 g = 0,180 kg

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

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft.

2040 Budaörs Gyár utca 2.


