
Artno 
1,5 kg  92065319
3,0 kg  92065320 
5,0 kg  92065321

Feedtech™ Electro balance on vasikoiden, karitsojen ja kilien lisärehu, joka vakauttaa vesi- ja elektrolyyttitasapainon hoitaen ja 
ehkäisten ripulia.

Feedtech™ Electro balance
Auta vasikkasi takaisin hyväkuntoiseksi 
ja palauta ruokahalu

Ominaisuudet
• Perustuu uusimpiin tieteellisiin havaintoihin 
• Liukenee SEKÄ maitoon että veteen 
• Sisältää natriumia, kaliumia ja klooria 
• Korkea desktroosisokeripitoisuus päivittäisen energiantarpeen täyttämiseksi 
• Lisätty ksantaanikumi parantaa imeytymistä 
• Helppo ja nopea annostella 
• Erittäin maittava 
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Vasikkaripuli on monisyinen sairaus, jolla voi olla vakavia taloudellisia ja eläinten hyvinvointiin liittyviä seurauksia sekä lypsy- 
että lihakarjatiloilla. On arvioitu, että 75 % vasikoiden varhaisista kuolemista lypsykarjoissa johtuu akuutista ripulista vieroitusta 
edeltävällä ajanjaksolla. Ripuli on eräs enintään kolmen kuukauden ikäisten vasikoiden yleisimmistä sairauksista. Feedtech™ Elec-
tro balance on kivennäisaineita sisältävä jauhe, joka liukenee veteen ja/tai maitoon. Sen koostumus perustuu uusimpiin tieteellisiin 
havaintoihin ripulin hoitamisesta ja siitä johtuvan eläimen heikkenemisen ehkäisemisestä.

Käyttöohjeet: (Katso kuvallinen selitys pakkauksesta) Feedtech™ Electrobalance annetaan suun kautta. 

Annostus: sekoita 100 g (1 mittalusikka) Feedtech™ Electrobalancea 2 litraan maitoa/vettä. Sekoittamisen jälkeen neste annetaan 
vasikoille, karitsoille ja kileille jotka tarvitsevat elektrolyytti-, sokeri- ja nestetasapainon vakauttamista. Anna kahdesti päivässä 
kahden päivän ajan. Feedtech™ Electrobalance voi lyhytaikaisesti korvata normaalin ruokavalion. Pakkauskoko on 3 kg. Yhdestä 
pakkauksesta riittää 7 vasikalle tai 120 karitsalle/kilille yksi hoitojakso. 

Huomautukset: Kaada valmis liuos pois jos se on yli 24 h vanhaa. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Suojaa liialta lämmöltä ja kos-
teudelta. Vain eläinten ruokintaan. 

Varoitukset: Vältä tuotteen ihokosketusta, Pese kädet ja tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho tuotteen käsittelyn jälkeen. 

Erä/parasta ennen: Katso etiketti edessä. 
Nettopaino: 3 kg.

Koostumus

Dekstroosimonohydraatti, psyllium muciloid, natriumkloridi, trinatriumsitraatti, natriumasetaatti, monokaliumfosfaatti, kaliumkloridi, ksan-
taanikumi.  Dekstroosimonohydraatti, psyllium muciloid ja ksantaanikumi. 

Ravintoaineet:

Kalium
1.65%

Natrium 5.53%

Raakavalkuainen < 0.5%

Raakakuitu 0.4%

Raakarasva 0,0% 

Raakatuhka 14.6%

Fosfori 0.77%

Kloridit 6,36%


