MUUTOS PÄIVÄMÄÄRÄ : 16/09/21

Natydrate
Poreileva lisäravinne nuorille märehtijöille, soveltuu luonnonmukaiseen maatalouteen
asetusten (ey) n:o 2018/848 ja (ey) n:o 889/2008 mukaisesti
Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus: Elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttaminen
fysiologisen ruuansulatuksen tukemiseksi
Käyttöohje:
NATYDRATE on poreileva lisäravinne nuorille märehtijöille. Tuote on saatavilla veteen liuotettavana
porejauheena. Se tarjoaa energiaa ja elektrolyyttejä nuorille märehtijöille, jotka kärsivät ruoansulatuskanavan
häiriöistä.
ELÄINTUOTANNOLLISET EDUT
- Nuorten märehtijöiden nesteytys ripulitapauksissa
- Elektrolyyttitasapainon palauttaminen
- Nopeasti imeytyvä energialähde.
KÄYTTÖOHJEET
- Liuota yhden 70 g:n annospussin sisältö tai 70 g:n annos (mittakupissa) 2 litraan haaleaa vettä ja anna
aterioiden yhteydessä.
*Vasikat: Kaksi täydentävää käyttötapaa
- Siirryttäessä ternimaidosta maidonkorvikkeeseen: 2 pussia 1 päivän ajan
- Ruoansulatushäiriöiden yhteydessä: 2–3 pussia 2–3 päivän ajan. Jos vasikan tila ei ole parantunut
kolmanteen päivään mennessä, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
*Karitsat/vohlat: 150–200 ml ateriaa kohden (2 l 3–4 eläintä kohden päivässä) 2–3 päivän ajan.
- Jos vasikan tila ei ole parantunut kolmanteen päivään mennessä, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
- Yllä mainittuja annostuksia käyttäen NATYDRATEA voidaan käyttää voimakkaiden lämpöaaltojen aikana tai
eläinten nesteytykseen lämpörasituksen aikana.
- Pyydä neuvoa eläinravitsemuksen asiantuntijalta (ravitsemusterapeutilta) tai eläinlääkäriltä ennen
NATYDRATEN käytön aloittamista tai ennen käytön jatkamista.
- Samanaikaista ruokkimista maidolla on vältettävä eläimillä, joilla on juoksutusmaha.
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Ravintoaineet:
Laktoosi, Natriumbikarbonaatti, Natriumkloridi, Kaliumkloridi,
Magnesiumsulfaatti, vedetön
lisäaineet:
Säilöntäaine
E 330 Sitruunahappo

10.9 %

Aromaattiset aineet
0.025 %
Ravintoaineet:
Raakavalkuainen

1%

Raakakuitu

1%

Raakarasva

0%

Raakatuhka

29 %

Natrium

8.6 %

Kalium

1.3 %

Kloridit

9.6 %

Magnesium

0.1 %

Ruokasooda

14.8 %

Hiilihydraattien lähde (lähteet) 47 %

Pakkaus :
kotelo
Saavi

1,5l
5,8l

1,12kg
3,5kg

( 8x1,12 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
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