Farm-O-San FarmoVit:
Vitale dieren dankzij vloeibare
vitaminen

Multivitaminen

Handige doseerflacon

Soms kunnen uw dieren best wat extra’s gebruiken. Farm-O-San
FarmoVit bevat multivitaminen om uw dieren aan te sterken en heeft een
positief effect op de immuniteit, prestaties, groei en vitaliteit.

FarmoVit wordt verkocht in een handige doseerflacon, zodat u
nauwkeurig kunt doseren. Verwijder de seal onder het dopje en
knijp in de flacon om de benodigde hoeveelheid in het doseervat
te krijgen. Deze hoeveelheid mengt u in de dagelijkse hoeveelheid
drinkwater.

Normaliter bevat voer alle benodigde voedingsstoffen. Maar in sommige
gevallen hebben uw dieren hieraan niet genoeg. Het gevolg? Het haarof verenkleed wordt dof, uw dier wordt suf, ziet er niet gezond uit en
loopt het risico op ziekten.

Toediening en gebruiksaanwijzing
Verstrek FarmoVit aan exotische vogels, kippen, duiven, varkens,
konijnen, schapen, koeien en paarden tijdens of na periodes van stress
(bijv. vaccinatie, transport, hoge productiviteit, verminderde eetlust,
ziekte.) FarmoVit kan worden toegediend als een topdressing op voer,
via melk of drinkwater. Gebruik FarmoVit gedurende een periode van 3
tot 5 dagen. Tijdens de kuur verstrekt u dagelijks extra vitaminen en na
een paar dagen ziet u uw dier(en) weer opknappen.

Maximale dagelijkse dosis per dier per dag:
Siervogel .................................................. 0,5 ml
Krielkip ......................................................... 1 ml
Kip groot ...................................................... 2 ml
Duif ................................................................ 1 ml
Konijn ............................................................ 5 ml
Big .................................................................. 5 ml
Lam ...............................................................10 ml
Geit/Schaap .............................................. 25 ml
Kalf ............................................................... 25 ml
Veulen/Paard/Koe ................................... 50 ml

Samenstelling

Per liter product

Algemene informatie

Vitamine A

130.000 IU

Vitamine D3

40.000 IU

Vitamine E

10.000 IU

Vitamine K

800 mg

Vitramine B1

400 mg

Type voer:	Aanvullend diervoeder voor alle
diersoorten
Verpakking:
Doseerflacon van 250 ml
Houdbaarheid:
24 maanden
Bewaarcondities:	Koel, donker en droog bewaren
in gesloten verpakking

Vitamine B2

827 mg

Vitamine B6

800 mg

Vitamine B12

10.000 mg

Vitamine C

10 000 mg

Betaine

10 000 mg

Foliumzuur

196 mg

Biotine

15.000 mg

Nicotinezuur

7.000 mg

Tocopheral extracten

2000 mg

FarmoVit: datum: 17-04-2018

Door een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen in
vergelijking met complete voerders mag dit aanvullend
diervoeder niet meer dan 0,5% van het dagelijks rantsoen
bedragen.

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

