
Bruisend aanvullend dieetvoeder
Specifiek bedoeld voor jonge herkauwers in geval 

van een risico op spijsverteringsstoornissen

(diarree), tijdens en na de spijsverteringsproblemen.

De voordelen van HYDRAFEED®

 Compleet elektrolytensupplement

 Bevat lactose

 Smakelijk bruisend poeder

Een unieke formule

 Compleet elektrolytensupplement

 Aanbreng van snel opneembare energie

 Bevat lactose, geen afwisseling nodig

met normale melkbeurt

 Bruisende oplossing die heel smakelijk

is voor het kalf

 Granulaat: alle actieve componenten zijn

gegroepeerd in elke micro-granule

Waarom HYDRAFEED® gebruiken?

 Brengt alle nodige elementen aan belangrijk voor de 

stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans 

om zo de fysiologische spijsvertering te 

verlichten (NRC, 2001; Sayed, 2011)

 Zorgt voor een grote hoeveelheid snel opneembare 

energie

 Snelle omschakeling naar het melkrantsoen 

mogelijk zonder transitieperiode

 HYDRAFEED® lost vlot en snel op in water en is 

tevens zeer smakelijk

Gebruiksaanwijzing

1 zakje HYDRAFEED® oplossen in 
2 liter lauw water, 2 keer per dag 
gedurende 2 tot 3 dagen tijdens 

periodes van risico op 
spijsverteringsstoornissen 
(diarree), tijdens en na de 
spijsverteringsstoornissen.
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Additieven : Analytische bestanddelen :

Conserveringsmiddelen Ruw eiwit: 6,00%

Citroenzuur: 7,7 g/100g Ruwe celstof: 1,00%

Ruw vet: 0,00%

Ruwe as: 13,30%

Nutritioneel additief Natrium: 5,00%

Glycine: 4,53 g/100g Kalium: 0,80%

Chloor: 3,00%

Aromaten Bicarbonaat: 13,00%

Vanilline: 0,03 g/100g Totale suikers: 60,00%

 Bruisend aanvullend dieetvoeder voor jonge herkauwers

 Nutritioneel doel: Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans om zo de spijsvertering te verbeteren

Dit product is specifiek bedoeld voor jonge herkauwers met een risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens

en na de spijsverteringsproblemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Los 1 zakje (100 g) HYDRAFEED® op in 2 liter lauw water en verdeel dit tijdens de voederbeurten gedurende 2 tot 3 

dagen. 

Kalveren : 2 liter per voederbeurt – 2 tot 3 keer per dag.

Lammeren/Jonge geiten : 150 à 200 ml (2 liter voor 3 à 4 dieren) per voederbeurt – 2 tot 3 keer per dag.

Het gelijktijdig aanbieden van melk moet worden vermeden bij dieren met een lebmaag.

Vóór het gebruik van HYDRAFEED® of vóór de verlenging van de gebruikstermijn moet het advies van een 

voedingsdeskundige of een dierenarts worden ingewonnen.

ZOÖTECHNISCHE VOORDELEN

• Stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans om de fysiologische spijsvertering te verbeteren

• Aanbreng van snel opneembare energie

• Snelle terugkeer naar het melkrantsoen zonder transitieperiode mogelijk

SAMENSTELLING

Lactose, Natriumbicarbonaat, Natriumchloride, Kaliumchloride

BEWAARINSTRUCTIES

Koel en droog bewaren. 

Buiten het bereik van kinderen houden.

De zakjes niet op voorhand openen.

De vervaldatum staat steeds duidelijk vermeld op de dozen en de zakjes. 

Nettogewicht : 16 x 100 g = 1,6 kg

Geproduceerd door: HY-Nutrition (αFR35 093 001) 

Verdeeld door: Timac AGRO Nederland B.V. - Divisie Veeteelt

Postbus 4365 - 3006 AJ ROTTERDAM (NL)

Tel: +31 (0)10 204 55 53 - Fax: +31 (0)10 204 55 55


