
FeedtechTM Carbogel
tukemaan vasikan kasvua

Haluatko vasikkasi toipuvan nopeasti?
Tuotteen kokeilijat Suomessa:

 ”vasikat piristyneet silmin nähden muutamassa tunnissa”

 ”alkaneet juomaan jopa saman vrk:n aikana”

 ”vasikkaryhmä kasvaa tasaisemmin”

 ”helppo annostella”

 ”käytän jatkossakin”

Kustannus vain 

6€
/vasikka

UUTUUS

Kokeile sinäkin!   

  onTetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



”Olen huomannut selvän eron vasikoissa kun ne 
ovat saaneet sekä elektrolyyttiä että Feedtech™ 
Carbogeliä. Vasikat vaikuttavat selvästi virkeämmiltä. 
Jo yksi annos Feedtech™Carbogeliä vaikuttaa". Hän 
jatkaa: ”Vasikoiden sonta muuttuu kiinteämmäksi 
ja ruokahalu vaikuttaa palaavan nopeasti, mikä 
vaikuttaa kasvuun.”

Feedtech™ Carbogel on nopeasti vaikuttava geelimäinen hiilituote, joka kiinteyttää sontaa. 
Nestehukan estäminen ja haitallisten toksiinien sitominen tukee vasikan toipumista, ja kasvun 
heikentymistä voidaan välttää. Jos vasikalla on kuivumisen oireita, Feedtech™Carbogelin 
yhteydessä on annettava elektrolyyttituotetta, esimerkiksi Feedtech™Electro balancea. 
Feedtech™ Carbogeliä tulee antaa heti sonnan muututtua löysäksi kahtena tai kolmena 
päivänä. Feedtech™ Carbogel on vasikoiden täydennysrehu, jonka perustana on luonnollinen 
tammen hiili, joka on käsitelty ainutlaatuisessa lämpökäsittelyprosessissa. 

 • Luonnon tuote
 • Auttaa saavuttamaan nopeita ja näkyvät tuloksia.
 • Suunniteltu sitomaan myrkkyaineita, muttei ravintoaineita

Feedtech™ Carbogel edistää sonnan kiinteytymistä. Se tukee vasikan kasvua.  Jos vasikalla 
on kuivumisen oireita, Feedtech™Carbogelin yhteydessä on annettava elektrolyyttituotetta, 
esimerkiksi Feedtech™Electro balancea. Feedtech™ Carbogeliä käytetään kuurina, joka 
kestää kahdesta kolmeen päivää.

” Feedtech™ Carbogel on lisärehu, joka on valmistettu lämpökäsitellystä tammen hiilestä.” 
Hän jatkaa, ”Rakenne on sellainen, että se sitoo entero- ja mykotoksiineja, muttei ravinteita. 
”Yleisin ripulin aiheuttaja vasikoilla E.Coli on yksi enterotoksiini”, hän jatkaa. ”Nämä toksiinit 
(=myrkkyaineet) vahingoittavat suolenseinämiä estäen veden ja ravinteiden imeytymistä. 
”Tämä aiheuttaa eläimen kuivumisen ja pahimmillaan eläin voi menehtyä.” Feedtech™ 
Carbogel tukee vasikan sonnan kiinteytymistä ja auttaa vasikkaa pitämään päiväkasvua yllä. 
Hiili imee toksiineja itseensä ja pienentää nestehukkaa.”

Annelies De Spiegeleer
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Ksis Van Doorne, 

maidontuottaja (Belgia)

60 lehmää (2x5 

kalanruotoasema)

FeedtechTM Carbogel
Parempi päiväkasvu ja korkeampi tuotos


