PRODUKTDATABLAD

FODERTILLSKOTT
Vitaminer till mjölkkon

Fördelar med BOLIFLASH VITAMINS
 Vitaminintag för olika funktioner
 Ingredienser som skyddas från
nedbrytning i våmmen
 Omedelbar tillgänglighet
 Enkelt och säkert upptag

Unik formel:
 Innehåller vitaminer som skyddas från
nedbrytning i våmmen: B2- och E-vitaminer
och folsyra.
 En brustablett med ögonblicklig verkan
Varför ska man använda BOLIFLASH
VITAMINS?
 Skyddet mot nedbrytning i våmmen främjar
upptaget
 BOLIFLASH VITAMINS – en praktisk
intagsform

Bruksanvisning
En dos av BOLIFLASH VITAMINS:
Under
perioder
med
hög
produktivitet, vid övergång till
annat foder eller som en
vitaminbooster.

Tillskott till mjölkkor
Rik på vitaminer: A, D3, E, B2, folsyra (vitamin B9), kolin och selen
Denna produkt är rik på vitaminer och särskilt anpassad för de näringsmässiga kraven hos mjölkkor under avgörande
perioder i avelscykeln. En dos BOLIFLASH VITAMINS omfattar en tablett som levererar väsentliga vitaminer och spårämnen
till djurets ämnesomsättning.
BRUKSANVISNING
Ge en dos BOLITRACE VITAMINS under perioder med hög produktion, vid foderbyte eller som en vitaminbooster. Det bästa
sättet att ge dosen på är med hjälp av en tablettingivare.
Får inte administreras till ett djur som ligger ner. Fråga alltid en foderkonsulent eller veterinär till råds innan du använder
foder eller förlänger användningsperioden.
FÖRDELAR
• Upptag av vitaminer för underhålls-, tillväxt-, produktions- och fortplantningsfunktioner
• A-, D3- och E-vitaminer för fortplantning och produktion
• Grupp B-vitaminer för underhåll, tillväxt, produktion och fortplantning
• Upptag av lättupptagliga komponenter; skydd mot nedbrytning i våmmen.

SAMMANSÄTTNING
Tablett med ögonblicklig verkan
Sorbitol, vegetabiliskt fett (palmolja), natriumbikarbonat,
kalciumstearat
Tillsatser:
Vitaminer:
E672 A-vitamin: 1 600 000 Ul/kg
3a B2-vitamin: 50 mg/kg
3a folsyra: 50 mg/kg
3a kolin: 40 000 kg/kg
E671 Vitamin D3: 500 000 Ul/kg
3a 700 E-vitamin: 50 000 mg/kg
Spårämnen:
E8 natriumselenit: 90 mg/kg

Analytiska beståndsdelar
Råprotein: 3,40 %
Råcellulosa: 2,50 %
Råaska: 14,09 %
Natrium: 3,15 %
Naturliga fettämnen efter hydrolys: 13,72 %
Vatteninnehåll: 6,75 %
Kalcium: 0,12 %
Aska olöslig i HCI: 7,54 %

FÖRVARING
Förvaras på en sval och torr plats.
Öppna inte förpackningarna på förhand. Förvaras utom räckhåll för barn.
Hållbarhet max. 1 år efter tillverkningsdatumet. Utgångsdatumet anges tydligt på förpackningen.
Nettovikt: 1,1 kg
Tillverkas i Frankrike av Les Laboratoires ADITEC
(FR 35 093 001)
Distribueras av HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger – B.P. 10180 – 35803 DINARD CEDEX
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