
REVIDERAD DEN: 16/11/18

BOLIFAST PHYSIOLOGIC
KOSTTILLSKOTT FÖR MJÖLKKOR

Rik på våmskyddat kolin och metionin

Bruksanvisning:

Den här produkten är avsedd för djur som är för feta före kalvning eller om djuren saknar aptit. En dos
BOLIFAST PHYSIO består av en bolusdos i brusform och en bolusdos med kontrollerad frisättning.
Näringskomponenterna i bolusdoserna frigörs fullt ut inom 24 timmar efter administrering i enlighet
med förordning nr 5/2014 enligt den uppdaterade förordningen 2008/38/EG. 

ZOOTEKNISKA EFFEKTER
• Innehåller våmskyddat kolin och metionin
• Innehåller bikarbonat
• Våmskyddade ingredienser
• Används som förberedelse för kalvning

BRUKSANVISNING
- Ge BOLIFAST® PHYSIOLOGIC-dosen oralt före kalvning eller vid aptitbrist, i en omgång. 
- Ge en ny dos två dagar senare om aptiten inte kommer tillbaka ordentligt. 
- Bolusdoserna ska helst administreras med hjälp av en bolusingivare av en veterinär eller annan behörig
person. 
- Ska inte ges när djuret ligger ner. 
- Rådfråga en kostexpert eller en veterinär i förväg eller innan du förlänger användningen av produkten.
- Öppna inte påsarna i förväg.
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Analytiska beståndsdelar:

Bolus i brusform Bolus med kontrollerad
frisättning

Sorbitol, Vegetabiliskt fett
(palmolja),

Natriumbikarbonat,
Magnesiumstearat

Sorbitol, Vegetabiliskt fett
(palmolja), Magnesiumstearat

Tillsatser:

Aminosyror

3c301 DL-Metionin 100 000 mg/kg 110 000 mg/kg

Vitaminer

3a890 Kolinklorid 50 000 mg/kg 50 000 mg/kg
Analytiska beståndsdelar:

Råprotein 9,2 % 10,3 %

Växttråd 0,25 % 0,27 %

Råfett 17,7 % 15 %

Råaska 10,1 % 4,3 %

Natrium 3,4 % 0,07 %

Förpackning :

case 2,5l 0,99kg (kartong 10x0,99 kg)

Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt. 

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tillverkare
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Tillverkad av HY-Nutrition (αFR 35 093 001), certifierad produktionsanläggning Feed Chain Alliance (FCA),

certifierad A-Futter (Bayern, Tyskland) och godkänd av QS- och QM-systemet (tyskt) och PASTUS+

(Österrike).
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Distributör

HYPRED SKANDINAVIEN A/S
ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART
Tel: +45-64 47 35 00  Fax: +45-64 47 33 11
e-mail : hypred@hypred.dk
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