Farm-O-San Stressmix
Om de vruchtbaarheid, vitaliteit en
het imuunsysteem te ondersteunen.

Maximale prestaties

Toepassing en gebruiksaanwijzing

We streven er altijd naar de dieren maximaal te laten presteren, we willen een
snellere groei, hogere productie en een scherpere voederconversie.
Daarnaast zijn er diverse factoren zoals de bezettingsgraad, klimaat en de
entingen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de dieren.
Er zijn dus veel factoren en situaties, waarbij dieren een extra dosis weerstand
en vitaliteit goed kunnen gebruiken. Speciaal hiervoor is de Farm-O-San
Stressmix ontwikkeld.

Zet Farm-O-San Stressmix in op het moment dat uw dieren extra ondersteuning
nodig hebben, of op het moment dat u een periode verwacht van verminderde
weerstand. (bijvoorbeeld na een enting).

Vitaminen, sporen en mineralen
Farm-O-San Stressmix is uitgebalanceerde en sterk geconcentreerde combinatie
van vitaminen, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevat Farm-O-San
Stress mix de Trouw AO-mix. Dit is een natuurlijk polyfenolenmengsel met
een optimale antioxidantenwerking. Trouw AO-mix zorgt voor een optimale
antioxidant status om de vruchtbaarheid, vitaliteit en het imuunsysteem te
ondersteunen.

Per kg product

Calciumcarbonaat
Citruspulp gedroogd
Calcium

112 g

Natrium

2g

Butylhydroxytolueen

1 000 mg

Sepioliet

400 g

Vitamine E

25 000 IE

IJzer

2 500 mg

Jodium

150 mg

Koper

250 mg

Mangaan

8 000 mg

Zink

2520 mg

Trouw AO-mix

AO-Mix

Algemene informatie
Type voer:
Mineraalvoeder voor pluimvee en varkens
Verpakking:
Zak van 20 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:
Koel, donker en droog bewaren in gesloten
verpakking

Stressmix datum: 10-11-2016

Samenstelling

Hoeveelheid: 0,1-0,2% FOS Stressmix van het dagrantsoen voor vleeskuikens,
foktoomdieren en leghennen
Hoeveelheid: 0,05-0,1% FOS Stressmix van het dagrantsoen voor
opfokkuikens, biggen en varkens.
Te gebruiken via het mengvoer:
1-2 gram FOS Stressmix per kg eindvoer voor vleeskuikens, foktoomdieren
en leghennen/0.5-1 gram FOS Stressmix per kg eindvoer voor opfokkuikens,
biggen en varkens
Aanbevolen gebruiksduur:
Farm-O-San Stressmix gedurende minimaal 5 tot maximaal 14 dagen door of
over het voer verstrekken

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten

