
   Samenstelling:

Analytische bestanddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg.:

Ruw eiwit 6,3% Vitamine A (E672) 250000 IE

Ruw vet 0,8% Vitamine D3 (E671) 2540 IE

Ruwe celstof 0,3% Vitamine E (E306) (DL-alpha-tocoferolacetaat) 2130 IE

Ruw as 17,2% Koper (E4) (koper(II)sulfaat pentahydraat) 8,0 mg

Kalium (K) 0,80% Zink (E6) (Zinksulfaat, monohydraat) 95,0 mg

Natrium (Na) 5% Mangaan (E5) (Mangaansulfaat, monohydraat) 138,0 mg

Chloride 4,00% Jodium (E2) (Kaliumiodide)  mg

Selenium (E8) (Natriumseleniet)  mg

Koel en droog bewaren.

 

 

Dit product is GMP+ geborgd.

 VERVEKA VERDIMIX

Gebruik Verveka Verdimix in geval van spijsverteringsstoornissen (diarree) bij jonge kalveren tot 6 maanden. Gebruik Verveka Verdimix bij de 

eerste tekenen van milde spijsverteringsstoornissen. Blijf melk toedienen (of melkpoeder) en voeg hier 25 gram van Verveka Verdimix per liter 

melk (of melkpoeder) aan toe. Als alternatief kan er een Verveka Verdimix oplossing gemaakt worden door 50 gram van Verveka Verdimix te 

mengen met 1 liter warm water (40 °C) en geef deze mengeling tussen twee melkmaaltijden door. 

Maximaal gebruik: 3 dagen 

In geval van ergere spijsverteringsproblemen sla dan een of twee melkmaaltijden over en geef enkel Verveka Verdimix. Geef geleidelijk aan weer 

melkmaaltijden van 1,5 tot 2 liter, dit 3 maal per dag met toevoeging van 25 gram Verveka Verdimix per liter melk. Een alternatief is de 

melkmaaltijden geleidelijk introduceren door 1,5 tot 2 liter melk met 1 tot 2 liter van de Verveka Verdimix oplossing te mengen, dit 3 maal per dag. 

In het geval dat de kalveren meer Verveka Verdimix toegediend krijgen dan melk, dienen ze  vrije toegang tot water te hebben.

   Dextrose, zaden van de plantago, maïszetmeel, natriumchloride, natriumbicarbonaat, fructose, gist, dikaliumfosfaat, weipoeder, guarmeel, lactose, 

karnemelkpoeder, soja ( bonen ) eiwitconcentraat, kokosolie, palmolie, magnesiumzouten van fumaarzuur, tarwe, monokaliumfosfaat.

Aanvullend is een aanvullend dieetvoeder voor kalveren tot een leeftijd van 6 maanden voor stabilisatie van de water- en 

electrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische vertering.
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