Veel meer dan colostrum!
Ideaal voor het pasgeboren kalf

Colostrobione

AANVULLEND DIERVOEDER OP BASIS VAN VERRIJKT COLOSTRUM

KALVEREN
DOOS VAN 10 ZAKJES VAN 100 GR

EIGENSCHAPPEN

Colostrum

Colostrum is van nature rijk aan antilichamen en antibacteriële proteïnen zoals lactoferrine en
lactoperoxidase. Deze laatste zorgen mee voor een verbeterde lokale afweer van het spijsverteringsstelsel van het kalf.

Enterococcus Faecium

Dit is een probioticum dat de darmflora koloniseert en dat zorgt voor een betere bescherming
van het spijsverteringsstelsel.

Pluimpapaver
(Macleaya Cordata)

De extracten van de Machleaya Cadate zijn rijk aan sanguinarine en alkaloïden, meer bepaald
protopine en chelerythrine. Ze hebben een positief effect op de lever, ze controleren de oxidatieve
stress en de intestinale ontstekingsreactie. De extracten optimaliseren de intestinale weerstand.

MOS
(Mannan Oligo-Sacchariden)

MOS (Mannan Oligo-Sacchariden) verhinderen de aanhechting van de pathogene bacteriën
aan het darmepitheel.

Dextrose

Dextrose is een energiebron die snel wordt geassimileerd. Vermengd met water of melk
stimuleert Dextrose de opname van Colostrobione.

Iode

Het is een noodzakelijk element voor de werking van de schildklierhormonen. Deze hormonen
regelen de algemene stofwisseling. Jodium tekort kan bij het kalf leiden tot ernstige ademhalingsproblemen en een verminderd metabolisme.

Vitamine A, Vitamine E

Deze vetoplosbare vitaminen zijn van levensbelang voor het kalf. Vitamine A staat in voor de
ontwikkeling van de immuniteit en de ogen. Vitamine E is belangrijk voor de immuniteit en de
aanmaak van antioxidanten.

Clinoptiloliet klei

Dit kleimineraal zorgt voor een significant verhoogde opname van de aanwezige antilichamen
uit het colostrum.

DOELGROEP

KALVEREN

WAARVOOR

Aangewezen bij de geboorte als aanvulling van het maternale colostrum.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zo snel mogelijk na de geboorte een zakje oplossen in 1 liter colostrum
van de moeder of in kunstmelk of warm water.

VERPAKKING

Doos van 10 zakjes van 100gr

Ob
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Samen voor de oplossing
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