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Natydrate
Brusande dietetiskt  tillskotsfoder  för  unga  idisslare  för  ekologiskt lantbruk  i

enlighet  med  förordningarna  (EU) nr.2018/848  och (EU) nr.2021/1165.
Särskilt näringssyfte:  Stabilisering  av  vatten-  och  elektrolytbalans  för  att

underlätta matsmältning

Bruksanvisning:

NATYDRATE är ett brusande dietetiskt tillskottsfoder för unga idisslare (kalvar, kid och lamm) med risk för
matsmältningsstörningar och som underlättar under och efter matsmältningbesvär.
Produkten levereras i brusande pulverform för utspädning i vatten.
Proukten ger tillskot av energi och elektrolyter till unga idissliare med risk för matsmältningsstörningar.

AVELSTEKNISKA FÖRDELAR
– Ger  rehydrering  åt  unga  idisslare  vid  diarré
– Återställer  elektrolytbalansen
- Snabbt verkande energitillskott

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
– Lös upp en dospåse innehållande 70g eller  dosera manuellt 70g pulver (med medföljande skopa)  i 2 liter
ljummet vatten, som löses upp vid utfodring.
*Kalvar: 2 kompletterande användningsområden
– Vid  övergång  från  råmjölk  till  mjölkersättning:  2  påsar under 1  dag
– Vid  matsmältningsproblem: 2 - 3 påsar per dag i 2 - 3 dagar.
*Lamm/kid:  150 till 200 ml per måltid (2l för 3 -4 djur per dag) under  2 - 3  dagar.

- Om ingen förbättring skett på dag 3 ska veterinär kontaktas.
– Vid  ovanstående  doser  kan  NATYDRATE  användas  under  starka  värmeböljor  eller  för  att  rehydrera  djur
under värmestress.
– Rådfråga  en  näringsexpert  (näringsfysiolog)  eller  veterinärkirurg  innan  NATYDRATE  används  eller  utökas.
– Samtidigt  intag  av  mjölk  bör  undvikas  hos  djur  med  löpmage.
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Analytiska beståndsdelar:

Laktos, Natriumbikarbonat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Vattenfritt
magnesiumsulfat

Tillsatser:

    Konserveringsmedel

        E 330 Citronsyra 10.9 %

    Aromatiska ämnen

0.025 %

Analytiska beståndsdelar:

    Råprotein 1 %

    Växttråd 1 %

    Råfett 0 %

    Råaska 29 %

    Natrium 8.6 %

    Kalium 1.3 %

    Klorider 9.6 %

    Magnesium 0.1 %

    Bikarbonat 14.8 %

    Kolhydratkällor 47 %

Förpackning :

etui 1,5l 1,12kg ( 8x1,12 kg)
Hink 5,8l 3,5kg

Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

FÖRVARINGSINSTUKTIONER

Förvaras på en sval och torr plats.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten uppfyller kraven i Förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av

foder för djur och i Direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder.

Tillverkare

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

tillverkningsanläggning. Tillverkad av en OQUALIM STNO-certifierad anläggning och lämplig för ”Näringsämnen

utan GMO (genetiskt modifierade) < 0,9 %” kanaler.
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Distributör

Kersia Skandinavien A/S
ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART
Tel : 64 47 35 00 Fax : 64 47 33 11
e-mail : kersia.dk@kersia-group.com


