
Kompletno prehransko dopolnilo
posebno razvito za teleta v času prebavnih
težav (diareja). Uporabljamo med in po
prebavnih težavah

Prednosti DIAFEED®

§ Kompletna in kompleksna formula
§ V obliki prahu: hitra in enostavna 

aplikacija

Unikatna formula
§ Hidracijski paket: vsebuje elektrolite, protopektine,

beatin …
§ Zaščita črevesnih resic vsebuje : Kvas, algo spirulina,

protopektine, laneno olje, …
§ Energijski paket: vsebuje vitamin C, dekstroza, …

Kdaj uporabiti DIAFEED® ?
§ Za hidracijo teleta.
§ Prispeva k zmanjšanju metabolnih težav

(Rollin, 2002; Dufrasne, 2003).
§ Spodbuja in zaščit črevesno mikrofloro, ter

sluznico (Hidaka, 1986; Fuller, 1989).
§ Zadosti potrebe po energiji, ki je lahko

dostopna teletu.

Navodila za uporabo

Prvi dan : 1 paket raztopimo v
2 l tople vode. Raztopino jim
ponudimo trikratnadan

Drugi dan: Če je izboljšanje,
stresemo 1 paket v 1 l vode + 1L
mleka, 2 x na dan. Drugače,
ponovimo postopek iz prvega
dneva

Tretjidan: 1paketv1 lvode+1
lmleka,2xnadan
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Navodila za uporabo: 

Prvi dan: Raztopimo 1 paket Diafeed® v 2 l mlečno-topli vode(40°C). Rehidracijski 
napitek jim ponudimo trikrat na dan. 

Drugi dan: Če je vidno izboljšanje, raztopimo 1 paket Diafeed® v 1 L tople vode + 1L 
mleka. Tako pripravljen rehidracijski napitek  ponudimo dvakrat na dan. Če 
izboljšave na teletu niso vidne, ponovimo postopek iz prvega dneva. 

Tretji dan: Raztopite 1 paket Diafeed ® v  1 L tople vod + 1 L mleka, ponudimo jim 
dvakrat na dan. Če po treh dneh terapije z Diafeed ® ni izboljšanja, se posvetujte z 
veterinarjem.

Ob uporabi  Diafeed ® ne uporabljajte še ostalih rehidracijskih napitkov, ki so na 
bazi glukoze in elektrolitov. 

Pred uporab se posvetujte s strokovnjakom za prehrano ali veterinarjem

Sestava: 

Dekstroza, jabolčna kaša, pektin, krompirjev škrob, natrijev klorid, kalijev citrat, 
natrijev  acetat, psilijevo seme, rožičkovo seme, citrusova kaša, soda bikarbona, 
repično olje, riževa moka, oligofruktoza, ekstrakt slada, kvas , spirulina (posušene 
alge), kalijev klorid, natrijev fosfat, magnezijev  fosfat

Navodila za shranjevanje: 
Hranite v suhem in  temnem prostoru. 
Hranite izven dosega otrok. 
Datum uporabe: odtisnjen na embalaži. 

Čas shranjevanja: 24 mesecev 
Pakiranje: 70 g vrečka 
Neto teža: 21 x 70 g = 1.47 kg 

Narejeno v Franciji HY-Nutrition (αFR 35 093 001)
Proizvajalec in dobavitelj: HYPRED SA – 55, Boulevard Jules Verger –
B.P 10180 – 35803 DINARD Cedex – France T
el : +33 (0)2 99 16 50 00 Fax : +33 (0)2 99 16 50 20

Distributer za Slovenijo: LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O. 
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel . +386 1 5881 500

Dodatki: Analitične sestavine:
Vitamini Surove beljakovine: 3,5%
E300 Vitamin C (askorbinska kislina): 10.000 mg/kg Surove vlaknine: 4,1%
Betain: 10.000 mg/kg Surove maščobe: 3,3%
Sredstvo proti strjevanju Surovi pepel: 17,3%
Koloidni silicij E551B 32.500 mg/kg Natrij: 5,28%
Elementi v sledovih Kalij: 2,42%
E5 Mangan (glicin-mangan kelat, hidrat) 650 mg/kg Kloridi: 3,54%

Bikarbonat: 1,7%
Citrat: 8,4%
Viri ogljikovih hidratov (sladkorji) 69%


