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VITA Supplementen
Vita Topfit
Aanvullend diervoeder dat de weerstand van het kalf ondersteunt. Het is geschikt voor kalveren tot
een leeftijd van 6 maanden.

Vita Elektrolyt
Aanvullend diervoeder voor kalveren met spijsverteringsproblemen (diarreeverschijnselen). Het bevat
elektrolyten en gemakkelijk absorbeerbare koolhydraten die de water- en elektrolytenbalans stabiliseren.

Vita Diacure
Aanvullend diervoeder voor jonge kalveren met diarree. Het bevat elektrolyten, gemakkelijk absorbeerbare
koolhydraten en extra voedingsvezels. Deze waterbindende voedingsvezels vormen in de darmen een gelstructuur, waardoor de darmwand wordt beschermd. De gel vangt de schadelijke stoffen en zorgt ervoor dat
deze snel worden afgevoerd.

93050
Vita Topfit

Wanneer inzetten?

Werking

Gebruiksaanwijzing

• Preventief
• Tijdens en na
weerstand-dip
• Vitaminen- en
mineralenboost
voor koemelk of bij
ijzergebrek

• Verhoogt de algemene weerstand van het
kalf
• Zorgt voor aanvulling van vitaminen en
mineralen in koemelk
• Lost goed op in de melk
• Met aromatische en eetlustopwekkende
stoffen

• 5 gr/liter melk
• Lost niet op in
water, enkel via
melk

• Voor het smakelijk • Voorkomt uitdroging en herstelt de
93051
maken van de extra
vochtbalans
Vita Elektrolyt

• 50 gr/liter water
• Niet toevoegen aan
melk, enkel via
water

93052
Vita Diacure

Preventief
• 25 gr/liter melk
Bij diarree
• 50 gr/liter water
• Kan zowel via melk
als water verstrekt
worden

voedingsbeurt
• Bevat Vitamine E en C ter ondersteuning
tussen de middag
van de weerstand
• Aanvulling van
• Met probiotica om de darmflora te
voedingselementen
herstellen
• Rijk aan dextrose voor directe
energievoorziening
• Preventief door
melk
• Bij diarree door
het water in extra
voedingsbeurt  
verstrekken
• Niet alleen vochtherstellend
(als electrolyt),
geeft ook een
beschermend
laagje in de darm

• Brengt de darm tot rust en stopt de diarree
binnen 24 uur
• Vormt een beschermende gel-structuur in
de darm
• Bevat Vitamine E en C ter ondersteuning
van de weerstand
• Met probiotica om de darmflora te
stabiliseren en te herstellen
• Rijk aan dextrose voor directe
energievoorziening
• Zorgt voor afvoer van schadelijke bacteriën

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager, specialist, dealer of met onze klantenservice.
Klantenservice ForFarmers
klantenservice.rundvee@forfarmers.eu • T 0800 7863 833

Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmers.nl

