
Prehransko dopolnilo v
šumeči obliki namenjeno teletom v
času tveganj pojavljanja prebavnih
težav (drisk).

Prednosti HYDRAFEED®

§ Popolni vnos elektrolitov
§ Vsebuje laktozo
§ Hitro se raztopi in je izjemnega okusa

Unikatna formula
§ Popolni vnos elektrolitov
§ Visoka asimilacija energije
§ Vsebuje laktozo
§ Hitro se raztopi in je izjemnega okusa
§ Granulirana formula: vsaka granula ima isto

sestavo, ki je optimalno sestavljena

Kdaj uporabiti HYDRAFEED® ?
§ Zadosti potrebe po vseh potrebnih hranilnih

snoveh Stabilizacija vode in elektrolitov za
boljšo absorpcijo v tankem črevesjuNRC,
2001; Sayed, 2011).

§ Poskrbi za visok vnos asimilirane energije.
§ Pomaga k hitri vrnitvi na krmljenje z mlekom.
§ Hydrafeed® hitro se raztopi v vodi, poleg tega

pa je izjemnega okusa
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Navodila za uporabo

1 doza 100g HYDRAFEED®
raztopimo v 2l tople vode
Napitek ponudimo 2x na dan, v
času tveganj pojava prebavnih
težav. Teletom napitek
ponudimo2do3dnizapored.
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Dodatki: Kemijska sestava (po vendski analizi):
Konzervans Surove beljakovine: 6 %
Citronska kislina: 7.7 g/100g Surove vlaknine: 1 %
Aromati� ne lastnosti Surove maščobe: 0%
Glicin: 4.53 g/100g Pepel: 13,3%
Vanillin: 0.03 g/100g Natrij: 5%

Kalij: 0,8%
Klorid: 3%
Bikarbonat: 13%
Vsi sladkorji: 60%

ü Prehransko dopolnilo za mlade prežvekovalce
ü Prehranski cilj: Stabilizacija vode in elektrolitov za boljšo absorpcijo v tankem črevesju

Izdelek je namenjen mladim prežvekovalcem v času nevarnosti prebavnih motenj (driska).
NAVODILA ZA UPORABO
Raztopite 1 paket (100 g) HYDRAFEED® v 2 L mlačne vode in jih zdravite dva ali tri dni.
Teleta: 2 L na obrok - 2 do 3-krat na dan.
Jagenjček: 150 to 200 ml (2L do 3L za 4 živali) na obrok– 2 do 3 krat na dan.
Pri monogastričnih živalih se ob uporabi izdelka ne krmi mleka
Pred prvo uporabo zdravila Hydrafeed® se posvetujte z strokovnjakom za prehrano ali veterinarjem.

POZITIVNE LASTNOSTI ZA ŽIVAL
• Ravnotežje med vodo in elektroliti, da se izboljša absorpcija hranilnih snovi
• Hitri dostop energije
• Hitra vrnitev na mleko 

SESTAVA:
Laktoza, Natrijev bikarbonat, Natrijev klorid, Kalijev klorid

Navodila za shranjevanje
Shranjujte v hladnem in temnem prostoru.
Nedosegljivo otrokom
Ne odpirajte pred uporabo
Datum izdelave: je odtisnjen na embalaži
Neto teža: 16 x 100 g = 1.6 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


