
Flora Feedmix
Dieetvoeder met als bijzonder voedingsdoel stabilisatie van de water- en
elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering

Distributeur in Nederland:  Feed Farm BV
  Zaltbommel
  0418-683807 www.feedfarm.nl

Dunne mest bij kalveren
Er zijn diverse oorzaken van spijsverteringsstoornissen bij kalveren zoals infecties met bacteriën, virussen of  
parasieten, stress en veranderingen in de voeding. Naast behandeling van de oorzaak moeten symptomen 
van uitdroging, pijn en ondervoeding worden aangepakt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is Flora Feedmix.

Ondersteuning in geval van risico van spijsverteringsstoornissen (diarree). 
Met Flora Feedmix wordt de fysiologische spijsvertering ondersteunt en het draagt bij tot stabilisatie van de water- 
en elektrolytenbalans.
De plantaardige grondstoffen, waaronder Johannesbroodmeel (met tanninen), gedroogde wortelen, gemalen ba-
nanen en tarwekiemen, zorgen voor een hoge viscositeit in de darmen. Hierdoor komen deze tot rust en kunnen 
de darmflora en de water- en elektrolytenhuishouding zich herstellen.

Voordelen van Flora Feedmix 
Flora Feedmix wordt door kalveren als zeer smakelijk ervaren en wordt daarom goed opgenomen, ook door zieke 
dieren met verminderde eetlust. Het kan zowel preventief als curatief - als onderdeel van de behandeling - 
worden toegepast.

Behandeling met Flora Feedmix
Preventief bij opstalling of bij omstelling van colostrum op kalvermelk:
	 •		15	gram	Flora Feedmix	per	liter	door	de	melk	mengen	gedurende	3	á	4	dagen.
	 •		Drankhoeveelheid:	3-4	liter	(afhankelijk	van	lichaamsgewicht)	verdeelt	op	twee	maaltijden.

Bij lichte vormen van diarree (melk niet weglaten):
	 •		30	-	50	gram	Flora Feedmix	en	75g	gram	kalvermelk	per	liter	water	gedurende	maximaal	3	dagen;		

daarna	enkele	dagen	10	gram	Flora	Feedmix	per	liter	melk.
	 •		Drankhoeveelheid:	2-4	liter	(afhankelijk	van	lichaamsgewicht)	verdeeld	op	drie	maaltijden.

Bij ernstige vormen van diarree (melk weglaten):
	 •		100	gram	Flora Feedmix	op	1,5	liter	lauwwarm	water	gedurende	maximaal	3	dagen	voeren;		

daarna	enkele	dagen	10	gram	Flora	Feedmix	per	liter	melk.
	 •	Drankhoeveelheid:	1,5	liter	per	maaltijd,	verdeelt	op	3	maaltijden.

Tussen maaltijden voldoende vers water ter beschikking stellen. 
Flora Feedmix eventueel combineren met Elmix Feed.

Bewaar	koel	en	droog.

Flora Feedmix: uniek dieetvoer voor kalveren
 • normaliseert de darmfunctie
 • stabiliseert de water- en elektrolytenbalans
 • bevat uitsluitend natuurlijke bestanddelen
 • is zeer smakelijk en wordt goed opgenomen 

Aan de achterzijde vindt u de samenstelling en de aanwijzingen voor het gebruik van Flora Feedmix.



Flora Feedmix

ANALYSE

GEBRUIK

Per kg poeder (20 liter oplossing)

Ruw eiwit 5,00 %
Ruw vet 3,30  %
Natrium 3,50 %
Suiker 28,00 %

OPMERKING

PRODUCENT

Tussen maaltijden voldoende vers water ter beschikking stellen.
Flora Feedmix eventueel combineren met Elmix Feed.

In geval van risico van spijsverteringsstoornissen. Aangeraden wordt om voor gebruik of voor verlenging
van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

SAMENSTELLING

TOEVOEGINGSMIDDELEN per kg

Wortelen gedroogd; johannesbroodmeel, bananen, geschild; dextrose; appelpulp, gedroogd; 
natriumhydrogeencarbonaat; kaliumchloride; natriumchloride

dieetvoeder voor kalveren

BEWAREN

Koel en droog bewaren.

VERPAKKING

Emmer van 3 kg.

Calcium 0,30 %
Fosfaat 0,15 %
Kalium 1,60 % 

TOEDIENING & DOSERING

Preventief bij opstalling of bij omstelling van colostrum op kalvermelk:
 15 gram Flora Feedmix per liter door de melk mengen gedurende 3 á 4 dagen.

Drankhoeveelheid: 3-4 liter (afhankelijk van lichaamsgewicht) verdeelt op twee maaltijden.

Bij lichte vormen van diarree (melk niet weglaten):
30 - 50 gram Flora Feedmix en 75g gram kalvermelk per liter water gedurende maximaal 3 dagen; 

daarna enkele dagen 10 gram Flora Feedmix per liter melk.
Drankhoeveelheid: 2-4 liter (afhankelijk van lichaamsgewicht) verdeeld op drie maaltijden.

Bij ernstige vormen van diarree (melk weglaten):
100 gram Flora Feedmix op 1,5 liter lauwwarm water gedurende maximaal 3 dagen voeren; 

daarna enkele dagen 10 gram Flora Feedmix per liter melk.
 Drankhoeveelheid: 1,5 liter per maaltijd, verdeelt op 3 maaltijden.

Flora Feedmix wordt geproduceerd op GMP-Iocatie nummer 18973.
Registratienummer fabrikant DE NW 113866. GMP+ FSA geborgd.

DISTRIBUTEUR

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

Vitamine A (3a672a) 16.000  I.E.
Vitamine D3 (E 671) 3.600  I.E.

......... natuurlijk beter

Vitamine E Vitamine E (all-rac-alpha-tocoferolacetaat) (3a700) 1.500   mg
Betaine (als betainhydraat, 3a920) 9.500  mg
Betacaroteen (3a160(a)) 100  mg

Ruwe celstof 7,00 %
Ruwe as 15,50 %
Chloride 3,80 %
Bicarbonaat 3,60 %
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