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Calvicol Vert 50 g

/ 50

Gegarandeerd
IBR-negatief!

NIEUW!

Gelyofiliseerd colostrum in poedervorm die de biest volledig,
als die niet voorhanden is, vervangt of de biest versterkt met
antilichamen (immunoglobuline).
Gebruik
50 g in 300 ml water of melk
1 zakje -> biest versterken
3 zakjes -> geen biest voorradig

Crypto Block 3 kg
Crypto Block beschermt de darmwand en bevordert de weerstand.

31,55
/ 3 kg

Crypto Block is smakelijk en kan eenvoudig verstrekt worden door
de melk.
Vanaf de 1e tot de 10e levensdag!
Samenstelling

Dosis & Gebruik
15 g Crypto Block
/ 1 l melk

- Dextrose
- Maltodextrine
- Johannesbroodpitmeel
- Psyllium

- Rijstmeel
- Lijnzaad
- Geïnactiveerde gist
- Pectine

Verveka Blauw 50%
Hoogwaardig melkpoeder voor fokkalveren met 50% mager melkpoeder als
basis, met toevoegingen van vitaminen, selenium en probiotica.

Dosis & Gebruik
125 gram per liter water

Verveka Blauw 50% is romig en door de zoetere smaak ook bijzonder smakelijk,
ideaal voor vleesrassen.

Alle prijzen zijn excl. btw

Berlaarbaan 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.70.60

Rue du Houisse 22
5590 Ciney-Achêne
Tel. 083/21.50.55

€

KALVEREN
PREVENTIEF

Rehy Tab 2,4 kg
Bruistablet voor kalveren in geval van risico op
spijsverteringsstoornissen (diarree).

Dosis & Gebruik
1 tablet per voeding

Rehy-Tab bevat darmbeschermende ingrediënten en is
uniek in energievoorziening door de combinatie dextrose en
lactose.
Lost binnen 1 minuut op en bezinkt niet in de emmer!

56,15
€
/
48 tablett
en

Digivo 5 kg
Sterk gearomatiseerd poeder voor een goede vertering van de moedermelk.
Digivo lost perfect op in de moedermelk en vult het tekort aan mineralen en
vitaminen aan, verbetert de verteerbaarheid van vette stoffen en melkprotëinen en
regelt de darmflora.

Dosis & Gebruik
20 g per voeding

Voorkomt voedingsdiarree en zorgt voor een betere groei van het jonge kalf.

Diastop 1 kg

STOP !

Diastop is een voedingsmiddel dat voedingsdiarree snel
stopt. Bevat elektrolyten en vitaminen die essentieel zijn
voor het herstel van de metabolische verteringsfuncties.

Dosis & Gebruik
100 g / 2 l water (40°C)

Één keer toedienen zodra symptomen van diarree
verschijnen, daarna verder gaan met algemeen diarree
product als Pectilor of Biopect.

51,40 €
/ 1 kg

Biopect 5 kg
Biopect is een voedingssupplement voor kalveren dat gebruikt wordt om de
elektrolietenbalans op het juiste niveau te houden of, indien nodig, te herstellen.
Biopect bestaat uit speciaal bereide plantaardige vezels met elektrolieten en
glucose, kan zowel curatief als preventief worden gebruikt.

Dosis & Gebruik
Curatief: 1g/kg lichaamsgewicht
Preventief: 0,5 g/kg lichaamsgewicht

De pectines zorgen voor een beschermende laag en zorgen ervoor dat de
kalveren minder vatbaar zijn voor de kiemen.

Alle prijzen zijn excl. btw

Berlaarbaan 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.70.60

Rue du Houisse 22
5590 Ciney-Achêne
Tel. 083/21.50.55

