Globigen® Pig Doser
Specifikace a dávkování
Kód produktu
Kategorie produktu
Kategorie zvířat
Popis produktu

Složení

9000
Tekuté doplňkové krmivo pro selata určené pro stabilizaci a fyziologické trávení
Selata
Selata mají během prvních dvou až tří týdnů života velice nízkou hladinu imunity
proti původcům průjmových onemocnění. Specifické imunoglobuliny původem
z vaječného žloutku dodávají selatům potřebnou imunitu a ochranu.
Globigen® Pig Doser je doplněk určen pro stabilizaci fyziologického trávení u
čerstvě narozených selat.
Globigen® Pig Doser je dávkován před a v rizikovém období nebo při zažívacích
problémech a rekonvalescenci.
Před aplikací je doporučeno vyhledat odborníka pro radu.
Sojový olej, vaječné výrobky (sušené) 20.00 %

Analýza

Ostatní látky v 1 litru:
Nutriční látky
Microorganismy
Antioxidanty
Technická data

Bílkoviny
Tuk
Vláknina
Popel
Sodík
Lysin
Pufrační kapacita

≥ 8.20 %
≥ 84.00 %
≤ 0.10 %
≤ 1.20 %
≤ 0.10 %
≥ 0.50 %
370 mEq/l

Vitamin A z E 672 vitamin A
Vitamin D z E 671 vitamin D3
Vitamin E
Enterococcus faecium NCIMB 11181 (E 1708)
Propylgalát, BHT, BHA

665,000 I.U.
66,500 I.U.
665 mg
500x109 CFU

Vzhled:
Měrná hmotnost:
pH-stabilita:
Skladování:
Záruční doba:
Informace na etiketě:

Použití

Kategorie:
Věk:
Instrukce pro krmení:
Dávkování

Balení

500 ml, 250 ml

EW Nutrition GmbH
Trichterbecherweg 3, 49429 Visbek, Germany
Tel. +49 (0) 4445-9661-0, Fax +49 (0) 4445-9661-19
E-mail: info@ew-nutrition.com, Web: www.ew-nutrition.com

Viskózní, světle žlutá, olejovitá suspenze
0,93g / ml
Při pH vyšším než 4,2
Skladujte na suchém, chladném místě bez slunečního
svitu, teplota mezi 15°C a 25 °C
1 rok
Jméno produktu; číslo produktu; množství; složení;
komponenty; doporučené dávkování; den produkce a
expirace, číslo šarže, číslo registrace.
Selata
Do 35 kg živé váhy
Přímá aplikace
Ihned po porodu: 1-2 dávky / sele / den
Den 2 – 3: 1 dávka / sele / den
Akutní problémy / po léčbě antibiotiky:
1 dávka / sele / den po dobu 3 dnů
1 dávka = 2 ml

