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 > Ingredienser som ger glykogeniska energikällor.

Utfodringsrekommendationer:

GMO-status:

Utfodringsanvisningar:

Förvaringsförhållanden:

EU SV

Propylenglykol 41,50%, Magnesiumoxid, Natriumklorid 

Produkten, inklusive alla bärare och fodertillsatser som används vid tillverkningen, innehåller inga genetiskt
modifierade organismer (GMO), innehåller inte GMO och är inte tillverkad utifrån GMO i enlighet med vad
som anges i förordningarna (EG) 1829/2003 och 1830/2003. Därför bär den inte de märkningar som krävs
enligt de ovan nämnda förordningarna.

Administrera patronens innehåll direkt i kossans/tackans mun. Kossan/tackan måste ha en sväljreflex. Se till
att du inte skadar slemhinnorna i strupen. Skär av spetsen på patronen med en kniv och sätt fast patronen
på doseringspistolen. Stoppa in den i munnen från sidan och längs med tungan och töm tuben så att djuret
kan svälja pastan. För att förhindra ketos/acetonemi: 1 patron per dag. Under och efter akut ketos: 1 patron
två gånger per dag under 2-4 dagar.

Får inte ges till djur som inte kan stå upp själva eller till sjuka djur. Djuret måste ha en normal sväljreflex.
På grund av dess höga innehåll av tillsatser jämfört med helfoder, får detta kompletteringsfoder endast ges
till de namngivna djurarterna och i enlighet med utfodringsrekommendationerna.

Tillverkare:
Minsta lagringsduglighet:

20 månader från tillverkningsdatumet

Tillsatsämne per kg:

Sammansättning:

Pasta

Råprotein 6,40 %, Råolja och råfett 0,05 %, Råaska 6,20 %, Vatten 36,00 %, Natrium 0,02 %
Ingredienser:

Minskning av risken för ketos.

Förvaras på en sval (5-25 °C), frostfri, torr och mörk plats! Bör förbrukas så snabbt som möjligt efter
öppnandet. Inget skadeståndsansvar vid felaktig hantering eller förvaring.

Mjölkkor
För följande djur:

Dietetiskt kompletteringsfoder
Beskrivning:

alpha DE HB 100001

Med förbehåll för ändringar!

Rekommenderad utfodringslängd:
I 3 till 6 veckor efter kalvningen

Agrochemica® Ket-o-Vital Paste

Det rekommenderas att veterinär konsulteras före användning eller när utfodringsperioden förlängs.

Näringstillsatser:Vitamin A (retinyl acetat (3a672a)) 150.000 I.U., Vitamin D (D3 (E671)) 30.000 I.U.,
E-vitamin (all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)) 290 mg, Vitamin B12 (Cyanokobalamin) 5.500 mcg,
Niacinamid (3a315) 42.000 mg, Kolinklorid (3a890) 8.500 mg 
Tekniska tillsatser:Kalciumpropionat (E282) 60.000 mg 

Distributör:
EW Nutrition GmbH - Hogenbögen 1 - 49429 Visbek - Germany
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