DIARRH´- STOP
Dietní doplňkové krmivo pro telata a selata
stabilizace vody a elektrolytické bilance na podporu fyziologické využitelnosti
(nařízení komise (EU) č. 1123/2014)

Složení:

Nutriční cíl:

Pektiny*, pšeničné klíčky*, bramborová dřeň (pulpa)*, dextrosa, stabilizace hydratační rovnováhy a doplnění
syrovátka sušená*, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný,
elektrolytů
chlorid draselný, chlorid hořečnatý
Návod k použití:
*) zdroje uhlohydrátů
Doporučujeme použít dávkovací odměrku.
Analytické složky:
1 odměrka = 35 g
0,26 % vápník
Telata: 70 g = 2 odměrky DIARRH´- STOP rozpustit
0,16 % hořčík
ve 2 l mléka nebo ve 2 l teplé vody (38- 40 °C),
0,22 % fosfor
podávat 2 – 3 x denně po dobu 3 až 5 dnů.
2,35 % sodík
Neřeďte chladnou nebo příliš horkou vodou!
1,60 % draslík
Selata: 5 – 10 g na 1 sele / den po dobu 2 – 3 dnů,
3,8 % chloridy
smíchat s krmivem
Hrubý protein: 9,4 %
Hrubá vláknina: 8,5 %
Hrubé oleje a tuky: 1,8 %
Hrubý popel: 10,9 %
Vlhkost: 6,9 %

Po použití uchovávejte v řádně uzavřeném obalu,
chraňte před vlhkem.

DIARRH´- STOP se používá v případě rizika
zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při
rekonvalescenci.
Nutriční doplňkové látky na kg doplňkového krmiva: Před použitím nebo před prodloužením doby
(3a672b) Vitamin A / Retinyl-palmitát
100 000 m.j.
používání se doporučuje vyžádat si stanovisko
(3a925) Betain hydrochlorid
45 000 mg
veterinárního lékaře.
(3a671) Vitamin D3 / cholekalciferol
20 000 m.j.
Dextróza a laktóza (energie) + elektrolyty mají
(3a700) Vitamin E / all-rac-alfatokoferol acetát
200 mg
rychlou biologickou využitelnost pro stabilizaci
hydratační rovnováhy a usnadňují fyziologické
trávení v případě rizika zažívacích potíží (průjem) a
období přechodu na jiné krmivo.

2 kg
Hmotnost

Minimální trvanlivost 24 měsíců od
data výroby, datum je uveden na
etiketě. Po otevření spotřebujte
do 6 měsíců.
Skladovat v suchu a chladu.
Chraňte před slunečním světlem!
Dodavatel: NTG AGRI, s.r.o.,
Husova 1831/16, 370 01 České
Budějovice
Schvalovací identifikační číslo:
αCZ801172-02,03,04
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