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Dieetvoeder, in de vorm van een bolus met snelle afgifte in de pens
van melkkoeien met als bijzonder voedingsdoel het verminderen van
het risico van melkziekte.

WACHTTIJD
Geen wachttijd voor melk en vlees.

SAMENSTELLING
Gehydroliseerd maiszetmeel, magnesium aminozuurchelaat, magnesiumoxide,
magnesiumstearaat.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN
per kg

Calcium
Magnesium

per 4 bolussen

24,5 %

66 g

0,5 %

1,3 g

TOEVOEGINGSMIDDELEN
Vitaminen
E672 Vitaminen D3
3a700 Vitamine E
3a314 Niacine

186.568 IE

50.000 IE

14.926 IE

4.000 IE

44.777 mg

12.000 mg

766.755 mg

205.490 mg

74.660 mg

20.009 mg

POLYSTYREEN VERPAKKING:
20 BOLUSSEN à 66 gram

BEWAARCONDITIES
Droog bewaren en bij een temperatuur tussen 5 en 25˚C.
Bolussen na het openen van de verpakking binnen
6 maanden gebruiken en de verpakking steeds
goed sluiten na gebruik.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
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PERIODE VAN AFGIFTE: 90 min.

DE VOORDELEN VAN BOLUFEED CALCIUM

HOUDBAARHEID
Tenminste houdbaar tot 18 maanden na de datum
van productie. Voor datum van productie zie etiket.
PRODUCTIE
De productie van BoluFeed Calcium vindt plaats
op GMP-locatie 30288.
Registratienummer producent: α FR-22-389-015.
GMP+ FSA geborgd.

•	Geen opnameproblemen vanwege
de smaak, zoals bij een pasta of gel.

Conserveringsmiddelen
E238 Calciumformiaat
E282 Calciumpropionaat

GEBRUIK
Extra calcium rondom het afkalven reduceert het risico op melkziekte. Na toediening
voorziet Bolufeed Calcium in een snel beschikbare vorm van calcium dat versterktwordt door de aanwezigheid van vitamine D3. Het levert 2 calciumvormen (formaat
en propionaat) die niet agressief zijn. De bestanddelen in Bolufeed Calcium komen
DISTRIBUTIE
gemiddeld binnen 90 minuten na ingeven beschikbaar.
Feed Farm BV
Bommelsekade 7
VOORZORGSMAATREGELEN
5301 KL Zaltbommel
Uitsluitend toedienen met behulp van het juiste doseerpistool. Gebruik geen
kracht bij het ingeven van de bolus bij de koe. Niet toedienen aan liggende koeien
of koeien die niet overeind kunnen komen. Verzeker u ervan dat de maximale
T +31 (0)418-683807
opname van de additieven niet wordt overschreden, rekening houdend met het
F +31 (0)418-683808
volledige dagelijkse rantsoen van het dier.
Raadpleeg voor gebruik uw dierenarts of voedingsdeskundige.
info@feedfarm.nl
www.feedfarm.nl
DOSERING & TOEDIENING
www.bolufeed.com
Melkgevende koeien rond het afkalven:
2 bolussen per dier ingeven direct na het kalven en
2 bolussen 12-18 uur na kalven.
Gebruik een geschikt doseerpistool.
..........natuurlijk beter

• Voorkomt het risico van
niet doorslikken.

• Goede start van de melkproductie

•	Voorziet in een snelle, beschikbare vorm
van calcium, dat wordt versterkt door
de aanwezige vitamine D3.

versie 12.2016

