FLORATOP Powder – Preprečevanje driske
Krmni dodatek za teleta

FLORATOP POWDER od LANDMANS BEST krmni dodatek za vzrejna teleta za stabilizacijo
fiziološke prebave. Dodatek stimulira apetit in stabilizira tekočino in ravnotežje elektrolitov.
FLORATOP POWDER vsebuje visok nivo komponent za zgoščevanje in formacijo sluzi kot je
bananina moka, ki pomaga teletu k hitremu okrevanju ob pojavu driske in ščiti steno črevesja
pred ponovnim vnetjem. Prebiotiki, ki so vključeni stimulirajo delovanje črevesnih bakterij in
stimulirajo črevesno floro. Poleg tega izbrani probiotiki okrepijo črevesno floro in tako zavirajo
razvoj patogenov. FLORATOP POWDER je zelo okusen in ga imajo teleta zelo rada.
Prednosti FLORATOP POWDER:
• Akutna driska (bakterijska, parazitska in virusna)
• pomaga prebavi in izboljšuje apetit
• stabilizira tekočino in razmerje elektrolitov
• dodaja se z energijo, saj se lahko zmeša z mlekom
• energija, elektroliti in kvasni celični ekstrakti za hitrejše okrevanje
• izbrani probiotiki in prebiotiki za dobro črevesno floro
Doziranje:
V primeru nevarnosti, med ali po prebavnih motnjah (driski). Priporoča se, da se pred uporabo
ali pred nadaljevanjem krmljenja posvetujete z veterinarjem.
V primeru akutne driske:
2 krat dnevno 100 g v min. 2 l mleka ali zamešati z 2 l vode
Za blago drisko:
2 krat dnevno 50 g v min. 2 l mleka ali zamešati z 2 l vode
Obenem se lahko krmi z mlekom.
Sestava:
Krompirjev škrob, lanena pogača, mononatrijev fosfat, natrijev klorid, lupine indijskega trpotca,
prah sladke sirotke, kvasovke in deli kvasovk (produkti iz kvasovk), maltodextrin, kalijev klorid,
magnezijev oksid, bananina moka
Analitična sestava:

Surovi proteini
Surov pepel
Surove maščobe
Magnezij
Surova vlakna
Natrij

10.20%
26.00%
3.70%
1.30%
2.55%
4.80%

Dodatki na liter:
Stabilizatorji črevesne flore:
Bac.lichenif. + Bac.subti. iz BioPlus YC (1: 1) (4b1700i) 25 x109KBE / kg
Emulzifikatorji:
Lecitin (1c322) 5,000 mg
Splošne informacije:
Produkt potrebuje ustrezno skladiščenje. Hranite na hladnem, suhem mestu, stran od
sončne svetlobe. Zaprite paket po odpiranju. Pretresite pred uporabo.
Pakiranje:
12 x 100 g
2 kg

Landmans Best Bolus koncept:

Gradniki za vaš uspeh!

