Farm-O-San Redipig
Snel resultaat bij diarree!

Spijsverteringsproblemen
Diarree is een grote bedreiging gedurende de eerste week na de geboorte.
Jonge biggen kunnen uitdrogen en 10-12% lichaamsgewicht verliezen.
Dit resulteert in groeivertraging en een hogere uitval. De meeste biggetjes
overlijden niet als gevolg van pathogenen, maar als gevolg van uitdroging en
verstoring van de water- en elektrolytenbalans.
Spijsverteringsproblemen hebben een grote invloed op de prestaties van de
biggen, en daarmee op de resultaten van uw bedrijf.

Op tijd ingrijpen
Wanneer spijsverteringsproblemen worden gesignaleerd, is het van groot
belang dat u snel ingrijpt.
Farm-O-San Redipig is dieetvoer dat de water- en elektrolytenbalans stabiliseert
ter onder¬steuning van de fysiologische vertering. Het is een effectief, uitvoerig
getest product en wordt op grote schaal gebruikt voor de ondersteuning van

Per kg product

Dextrose

44,7%

Fructose

2,0%

Lactose

1,5%

Natriumchloride

7,2%

Natriumbicarbonaat

5,3%

Kaliumfosfaat

2,0%

Vitamine A

40 000 IU

Vitamine D3

2 375 IU

Vitamine E

1 625 IU

Mangaan

138 mg

Zink

165 mg

Koper

9 mg

Enterococcus faecium

6,3x109 CFU

Toediening en gebruiksaanwijzing
Verstrek Farm-O-San Redipig in geval van spijsverteringsstoornissen (diarree)
aan jonge biggen tot een gewicht van ongeveer 35 kg. Bereid een Redipig
oplossing door het mengen van 50 g/ L water (40°C). Redipig kan ook
worden gebruikt met een melkvervanger voor biggen. Bereid door het mengen
van 25 g/ L water (40°C) en voeg vervolgens bij de melkvervanger. Gebruik
Redipig voor 3 tot 4 dagen, met een maximum van 7 dagen. In geval van
risico van, ten tijde van, en na herstel van spijsverteringsstoornissen (diarree)
wordt aangeraden om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen.

Algemene informatie
Type voer:		Aanvullend dieetvoeder voor biggen voor stabilisatie
van de water- en Elektrolytenbalans ter ondersteuning
van de fysiologische vertering
Verpakking:
Emmer van 3,5 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:	Koel, donker en droog bewaren
in gesloten verpakking

Redipig datum: 04-04-2017

Samenstelling

spijsverteringsproblemen bij biggen. Door zijn specifieke werkingsmechanisme,
zal Redipig een snelle ondersteuning leveren.
Redipig werkt erg snel, want het bevat naast de electrolyten specifieke
natuurlijke vezels die een gel laag vormen in de darmen van de big.
Daarnaast is het erg smakelijk en wordt het dus gemakkelijk opgenomen.

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

