
Pezsgő „KÜLÖNLEGES 
TÁPLÁLKOZÁSI CÉLOKRA SZÁNT 
TAKARMÁNY”*
borjaknak, amelyeknél fennáll az 

emésztőszervi zavarok (hasmenés) 

kockázata, illetve emésztőszervi 

megbetegedés esetén, vagy azt 

követően

A HYDRAFEED® előnyei

 Teljes elektrolit pótlás

 Laktózt tartalmaz

 Pezsgő és ízletes por

Egyedülálló összetétel

 Teljes elektrolit forrás

 Jól hasznosuló energia forrás

 Laktózt tartalmaz

 Pezsgő és nagyon ízletes megoldás

 Szemcsés formula: minden aktív
összetevője mikro szemcsékben
található

Miért használjon HYDRAFEED® -et?

 Biztosítja a víz és elektrolit egyensúly
stabilizálásához szükséges anyagokat,
elősegítve ezáltal a fiziológiás emésztést.
(NRC, 2001; Sayed, 2011).

 Nagy mennyiségű, jól hasznosuló
energiaforrást biztosít.

 Segíti a tejitatásra történő átmenet
nélküli visszatérést.

 A Hydrafeed® könnyen, gyorsan feloldódik
és emellett nagyon ízletes.

Használati utasítás

Emésztőszervi rendellenesség 
(hasmenés) kockázatának 
fennállása esetén, vagy azt 
követően oldjon fel 1 tasak
HYDRAFEED® port 2 liter 

langyos vízben. Az így készült 
oldatot alkalmazza szájon át 
naponta kétszer 2-3 napon 

keresztül.
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Adalékanyagok: Analitikai összetevők:

Tartósítószer Nyersfehérje 6 %

Citromsav 7,7 g/100g Nyersrost 1 %

Aroma anyagok Nyerszsír 0%

Glicerin 4,53 g/100g Nyershamu 13,3%

Vanília 0,03 g/100g Nátrium 5%

Kálium 0,8%

Kloridok 3%

Bikarbonátok 13%

Összes cukor 60%

 Pezsgő dietetikus takarmány-kiegészítő fiatal kérődzőknek

 Víz és elektrolit egyensúly stabilizálására a jobb emésztés érdekében

A termék fiatal kérődzőknek javallott emésztőszervi rendellenességek (hasmenés) kockázatának fennállása esetén, vagy

azt követően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Oldjon fel egy tasak (100 g) HYDRAFEED® -et 2 liter langyos vízben és adja az így készült oldatot etetési időben 2-3

napon át

Borjú: 2 liter oldat etetésenként 2-3 napon keresztül

Bárány/ gida: 150 - 200 ml (2liter 3-4 állatnak) etetésenként 2-3 napon keresztül

Az egyidejű tejitatást kerülendő oltógyomorral rendelkező állatok esetében.

A Hydrafeed® használata vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő vagy állatorvos 

véleményét kikérni. 

ELŐNYÖK

• Víz és elektrolit egyensúly stabilizálása a fiziológiás emésztés elősegítése érdekében

• Jól hasznosuló energia bevitel

• Átmenet nélküli, gyors visszatérés a tejitatáshoz

ÖSSZETÉTEL

Laktóz, nátrium-hidrogénkarbonát, nátrium-klorid, kálium-klorid

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó! Gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagolást ne bontsa ki előre.

Nettó súly: 1,6 kg (16 x 100 g)

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

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft.

2040 Budaörs Gyár utca 2.

*„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)
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