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Feedtech™ Good start ger kalvarna en optimal start de 
första 2-3 veckorna i livet. Feedtech™ Good start innehåller 
vitaminer, mineraler och probiotika. 

Feedtech™ Good start gör kalvarna starkare. De ingående 
ingredienserna förbättrar kalvens immunförsvar och 
tarmflora vilket minskar risken för matsmältningsstörningar 
och ger en bra tillväxt. 

Good start är en bra kombination med Feedtech™ 
råmjölkstillskott som ges de första 24 timmarna. Good start 
rekommenderas de första 2-3 veckorna.

Enkelt att använda 
Pulvret blandas med mjölk eller mjölknäring och kan 
användas tillsammans med Feedtech™ råmjölkstillskott. 
Good start kan ges antingen manuellt eller i pulverdoserare 
till kalvamma.

Fördelar
• Optimal start de första 2-3 veckorna

• Hög koncentration av probiotika, dvs “bra” bakterier för  
 en hälsosam tarmflora

• Innehåller mineraler och energi i form av glykos

• Innehåller vitamin A, B, B21, B12, C, D3 och E

• Enkel att ge, antingen manuellt eller automatiskt

• Innehåller produkter av torkat ägg

Feedtech™ Good start  
– förbättrar immunförsvaret hos kalvar
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Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.

Lagring och hållbarhet
Förvaras torrt och svalt. Bäst före datum är 12 månader  
från tillverkningsdatum.
Förslut förpackningen noga efter användning. Undvik direkt solljus.
Obs! Lösning som inte har använts inom 24 timmar ska kasseras.

Dosering
• Tillsätt 20g  Feedtech™ Good start i mjölk eller mjölkersättning. Ge Good start från dag 2 till dag 21. Rekommenderad 

tid: upp till 4 veckor (max ålder: 3 månader). Om det finns risk förm under perioder av eller rekonvalascens från 
matsmältningsrubbningar, överskrid inte den rekommenderade doseringen.

• 2 kg Feedtech™ Good start räcker i 14-21 dagar för daglig dos till 5-7 kalvar.

Vitaminer, provitaminer och kemiskt   Analytiska 
väldefinierade ämnen med likartad effekt beståndsdelar    

Vitamin D3 (E671): 25,000 IU Råprotein: 16,10% 

Vitamin A (3a672a): 625,000 IU Växttråd: 0,05%

Vitamin E: (3a700) 5,000 IU  Råolja och råfett: 2,58%

Vitamin C (3a300): 50.000 mg Råaska: 4,71%

Biotin (3a880): 5,000 µg Natrium: 0,04%

Folsyra (3a316): 25 mg  Magnesium: 0,006%

Vitamin B1 (3a820): 250 mg  Vatten: 0,75%

Vitamin B2: 433 mg

Vitamin B6 (3a831): 400 mg

Vitamin B12: 2,666 µg

Niacinamid (3a315): 400 mg

Kalcium D-pantotenat (3a841): 500 mg

Kolinklorid (3a890): 2,500 mg

Spårelement
Kopparkelat av glycinhydrat (E4): 120 mg

Mangan(II)sulfat, monohydrat (E5): 600 mg

Zinksulfat, monohydrat (3b605): 1,500 mg

Calciumjodat (vattenfri) (3b202): 30 mg

Natriumselenit (E8): 25 mg

Aminosyror och deras salter
DL-metionin, tekniskt rent (3c301): 60,000 mg

L-lycin monohydroklorid, tekniskt rent (3.2.3): 100,000 mg

Feedtech™ för kalvar
NYFÖDD TILL  
24 TIMMAR

2 DAGAR  
TILL 3 VECKOR

UPP TILL 3 
MÅNADER

6 MÅNADER 
OCH FRAMÅT

Feedtech™ 
Colostrum 
supplement

Feedtech™ Good 
start S

Feedtech™ Electro balance  – används vid behov

Feedtech™ Carbogel – används vid behov


