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Natiflash Calcium
Dietaarinen kivennäisrehu lypsylehmille, soveltuu luonnonmukaiseen maatalouteen
asetusten (EY) N:o 2018/848 ja (EY) N:o 2021/1165 mukaisesti.
Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus : Poikimahalvauksen ja veren alentuneen
kalsiumpitoisuuden riskin vähentäminen
Käyttöohje:
Yksi Natiflash Calcium -annos koostuu poreilevasta boluksesta ja boluksen hallitusta vapauttamisesta, mikä
mahdollistaa 41 gramman kalsiummäärän helpon, nopean ja asteittaisen nauttimisen. Ensimmäinen annos
annetaan poikimisen yhteydessä. Toinen annos annetaan 12 tuntia ensimmäisen käytön jälkeen. Viimeinen
kalsiumin saanti – 82 g – vastaa yli 60 % kalsiumin saantisuosituksesta poikimisessa 20 kg annoksella.
Poreileva bolus hajoaa 24 tunnissa. Tämä teknologia mahdollistaa pitkäaikaisen saannin koko päivän ajalle.
Bolusten ravintoaineet vapautuvat täysin alle 24 tunnin kuluessa käytöstä asetuksen N:o 2020/354 /EY
mukaisesti. Natiflash Calcium soveltuu luonnonmukaiseen maatalouteen.
ELÄINTUOTANNOLLISET EDUT
- Vähentää laidunhalvauksen riskiä
- Vähentää subkliinisen hypokalsemian riskiä
OHJEET
- Anna yksi annos Natiflash Calciumia (1 poreileva ja 1 hallitun vapautuksen bolus) suun kautta, kun huomataan
merkkejä poikimisen alkamisesta, tai poikimisen aikana yksittäisannoksena.
- On suositeltavaa, että eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö antaa boluksen boluspistoolilla. Toista 12 tuntia
ensimmäisen annoksen jälkeen.
- Älä anna makaavalle eläimelle. Älä anna alle 400 kg painavalle eläimelle. Kysy ravintoasiantuntijan (tai
ravintofysiologin) tai eläinlääkärin mielipidettä ennen aineen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.
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Ravintoaineet:
Porebolus

Ravintoaineet hitaasti vapauttava
bolus

Kalsiumkarbonaatti,
Magnesiumfosfaatti, , ,
Monokalsiumfosfaatti

Kalsiumkarbonaatti, , Magnesiumfosfaatti,
Monokalsiumfosfaatti

lisäaineet:
Säilöntäaine
Sitruunahappo 100000 mg/kg
Ravintoaineet:
Kalsium

22 %

22 %

Natrium

0.03 %

0.09 %

Fosfori

1.4 %

2.2 %

Magnesium

1.9 %

2.6 %

Pakkaus :
kotelo

1,5l

1,14kg

(kartonki 10x1,14 kg)

Käytä tuotteen 24 kuukauden kuluessa sen valmistuspäivästä.
SÄILYTYS
Säilytettävä viileässä ja kuivassa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa
Tuote on säädöksen (EY) 767/2009 mukainen markkinasijoittelun ja eläinrehukäytön osalta sekä direktiivin
2002/32/EY mukainen eläinrehun haitallisten aineiden osalta.

Valmistaja
Valmistaja on HY-Nutrition (αFR 35 093 001), Feed Chain Alliancen (FCA) ja RCNA:n sertifioima tuotantolaitos.
Valmistaja on OQUALIM STNO:n sertifioima laitos, ja tuote soveltuu ”Ruokittu ilman muuntogeenisiä
organismeja < 0,9 %” -kanaviin.
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Jakelija
Kersia Skandinavien A/S
ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART
Tel : 64 47 35 00 Fax : 64 47 33 11
e-mail : kersia@kersia.dk

3/3

