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energibooster för svaga och underviktigt födda grisar

250 ml. Artikelnummer: 924029
Egenskaper
Piggyboost är ett kolostumbaserat näringstillskott, som en oral pasta, sammansatt för att ge ökat energitillskott och bättre
motståndskraft till små och underviktigt födda smågrisar.
Effekt
Energi av snabbupptagliga triglycerider - essentiella fettsyror och glykos som är omedelbart tillgängliga för smågrisen.
Kolostrum - som är ytterst viktigt för smågrisen under dess första levnadstimmar för att ge ökad motståndskraft mot sjukdomsangrepp. Kolostrum förlänger tiden med passiv immunitet.
Mjölksyrebakterier - bacillus licheniformis och bacillus subtilis, som garanterar en god balans i tarmfloran och hjälper till
att förhindra diarré. De koloniserar på tarmväggen för att förhindra E.Coli, salmonella och andra potentiella patogener att
etableras.
Ett komplex av vitaminer - vitamin A, D, B1, B2, B6, B12, PP (B3/Niacin) och C, som ökar smågrisens fysiska kondition
och sugförmåga, speciellt vit C som motverkar stress.
Järnsulfat - järnet i Piggyboost är bundet till en energibärande molekyl som p.g.a. den transgastriska absortionen (direktupptagning i magsäcken) är biotillglängligt inom några minuter.
En speciell växtextraktblandning - kola och guarana, stimulerar smågrisens aktivitet och hjälper dem att motverka ihjälliggning.
Bruksanvisning
Placera munstycket längst bak på grisens tunga , ge en dos, 2 ml, och låt grisen svälja.
Ge 2 ml, ett pumpslag, direkt efter födseln och upprepa behandlingen efter 5 timmar. Upprepa vid behov på andra levnadsdagen.
Dubbel dos kan ges till gyltkullar och svagare grisar
Innehåll
Medellånga kedjor av fettsyror, glykos, kolostrum, mjölksyrebakterier (bacillus licheniformis och bacillus subtilis), vitamin
A, D, B1, B2, B6, B12, PP och C, örtextrakt (kola, guarana), järn (som sulfat) och smakämnen (söt smak).
Förvaring
Förvaras i rumstemperatur och i skydd för direkt solljus.
Hållbarhet
24 månader i originalförpackning. Efter öppnad förpackning, använd inom 3 månader och förvara i kylskåp.
Deklaration
Analytiska beståndsdelar:
Råfett, Råprotein, Växttråd, Råaska, Lysin, Metionin, Natrium.
Tillsatser
Vitamin: 3a672c Vit. A: 1 875 000 UI/I, E671
Vit. D3: 80 000UI/I. Antioxidanter: E321
BHT: 157 mg/l, Mikroorganismer: 4b1705 Enterococcus
Faecium NCIMB 10415: 5 000 000 CFU/ml
Aromer: Smakförstärkande tillsatser.
Förpackning: 250ml (125 doser).
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