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Elmix Feed
 aanvullend diervoeder voor kalveren en biggen

Kalverdiarree
Diarree bij kalveren en biggen kan door vele factoren worden veroorzaakt, zoals infecties met bacteriën, 
virussen of parasieten, stress en voedingsveranderingen. Naast een behandeling van de oorzaak  
moeten de symptomen van uitdroging en ondervoeding worden aangepakt.
Elmix Feed vormt hierbij een belangrijke ondersteuning.

Elmix Feed als ondersteuning bij de behandeling van diarree
Elmix Feed ondersteunt de behandeling van diarree doordat hiermee het vocht- en elektrolytenverlies 
wordt gecompenseerd en de darmfunctie normaliseert. Bovendien wordt, dankzij de speciale  
samenstelling van zouten en suikers, snel energie in de vorm van glucose opgenomen wat  
noodzakelijk is voor een goed en snel herstel. Elmix Feed kan gecombineerd worden met  
Flora Feedmix en eventueel met antibiotica.

Behandeling met Elmix Feed
Elmix Feed wordt als tussendrank aan kalveren tussen de maaltijden verstrekt. Bij aanwezigheid van 
diarree wordt de oplossing verdeeld over de dag toegediend. Aangekochte dieren wordt geadviseerd  
de eerste dag alleen Elmix Feed-oplossing te geven.  
Voor biggen kan de Elmix Feed-oplossing naast de normale voeding worden verstrekt.

Elmix Feed compenseert vochtverlies en geeft aanvullende elektrolyten in geval van diarree!

Aan de achterzijde vindt u de analyse en de aanwijzingen voor het gebruik van Elmix Feed.



Elmix Feed

Suikers 71,5 % Vocht 4,5 %
Ruw as 24,0 % Kalium  3,0 %
Natrium 6,5 %

PRODUCENT

WACHTTIJD

Geen.

aanvullend diervoer voor kalveren en biggen

ANALYSE

VERPAKKING

Emmer van 5 kg.

BEWARING

Opslag bij kamertemperatuur (15˚-25˚C) in goed gesloten verpakking.
 Droog en buiten bereik van kinderen bewaren.

INGREDIËNTEN

Oraal toedienen. 
Los 25 gram (= een ruim maatschepje) Elmix Feed op in 1 liter water van ca. 40˚C.

 

Elmix Feed wordt geproduceerd op GMP-locatienummer 18973.
Registratienummer fabrikant DE NW 113866.

DOSERING

Kalveren:
Als tussendrank: 

Ca. 1-2 liter Elmix Feed-oplossing per kalf tussen de maaltijden door verstrekken.

Bij aangekochte dieren: 
De eerste dag alleen water en 1 liter  Elmix Feed-oplossing per 10 kg lichaamsgewicht 

 verstrekken, verdeeld over drie maaltijden.

Bij diarree: 
Viermaal daags 1 liter  Elmix Feed-oplossing verstrekken. 

Elmix Feed kan gecombineerd worden met Flora Feedmix en eventueel met antibiotica.

Biggen:
 1 liter Elmix Feed-oplossing per 40 kg lichaamsgewicht naast de normale voeding 

verstrekken gedurende 1 tot 3 dagen.

DISTRIBUTEUR

Feed Farm BV, Bommelsekade 7, NL-5301 KL  Zaltbommel.

Dextrose, lactose, natriumchloride, kaliumchloride en natriumbicarbonaat.
 

TOEDIENING

......... natuurlijk beter


