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 > Övervägande elektrolyter och lätt absorberbara kolhydrater.

Utfodringsrekommendationer:

GMO-status:

Utfodringsanvisningar:

Förvaringsförhållanden:

EU SV

Dextros 45,90%, Natriumklorid 15,00%, Natriumbikarbonat 10,00%, Psyllium husk (Mald), Jästprodukt
10,00%, Kaliumklorid 6,00%, Äggprodukter (torkad) 2,50% 

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.

Vid risk för – eller under eller efter – matsmältningsproblem (diarré) löser du upp 25 g av Dia Stop per dag
(ett rågat skedmått) i vanlig, varm (ca. 35 °C) mjölk, vatten eller mjölkersättning.  Vid fall av akut diarré kan
det vara bra att sluta att ge mjölk under en period!   Lös upp 50 g per dag (2 rågade skedmått) i 2 liter varmt
(ca. 35 °C) vatten.

Om det finns risk för, under perioder av eller rekonvalescens från, matsmältningsrubbningar (diarré).
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:

12 månader från tillverkningsdatumet

Tillsatsämne per kg:

Sammansättning:

Pulver

Råprotein 4,30 %, Råolja och råfett 1,50 %, Växttråd 1,00 %, Råaska 29,00 %, Natrium 8,40 %, Kalium 3,20
%, Klorid 11,60 %

Ingredienser:

Stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen för att stödja den fysiologiska matsmältningen.

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.

Kalvar
För följande djur:

Dietetiskt kompletteringsfoder
Beskrivning:

alpha DE NI 400130

Med förbehåll för ändringar!

Rekommenderad utfodringslängd:
1 till 7 dagar

Globigen® Dia Stop

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

Näringstillsatser:Vitamin A (retinyl acetat (3a672a)) 200.000 I.U., Vitamin D (D3 (E671)) 20.000 I.U.,
E-vitamin (all-rac-alfa-tokoferylacetat (3a700)) 2.000 mg 

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

Produktspecifikation 11 -


