
• Toedienen met een aangepaste bolusschieter.
• Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies
 van een diervoederdeskundige in te winnen.

Producteigenschappen
Jodium Onmisbaar onderdeel van de 

schildklierhormonen T3 en T4 – regelen 
intensiteit van stofwisselingsprocessen

Kobalt Nodig voor vorming van vitamine B12 in de 
pens

Koper Nodig voor vorming collageen
 Nodig voor ijzeropname uit de darm
Zink Belangrijk bestanddeel van aantal enzymen
 Duidelijke invloed op eetlust en groei
Selenium Maakt deel uit van GSH-Px enzym – maakt 

peroxiden onschadelijk
Mangaan Belangrijk voor enzymwerking m.b.t. 

koolhydraat- en vetstofwisseling
Bolus Makkelijk toe te dienen
 Zeker van opname
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Sporenelementen
Sporenelementen zijn mineralen die in een heel 
lage concentratie in het lichaam voorkomen, maar 
daarmee niet minder nodig zijn. De meest besproken 
sporenelementen zijn koper, zink, mangaan, kobalt, 
jodium, selenium en zink. In het algemeen kan 
worden gesteld dat sporenelementen een belangrijke 
functie hebben binnen de regeling en ondersteuning 
van processen in het lichaam zoals enzymwerking, 
bloedstolling en zuurstof transport. Ook spelen 
meerdere sporenelementen een belangrijke rol binnen 
het immuunsysteem.      

Topro Opti Trace Junior bolus
Voor een optimale weerstand, groei en vruchtbaarheid 
is een goede voorziening van sporenelementen 
essentieel. Daarom is speciaal voor jongvee vanaf 150 
kg de Topro Opti Trace Junior bolus ontwikkeld. Deze 
bolus voorziet het dier 180 dagen lang in jodium, 
kobalt, koper, zink, mangaan en selenium.   

Samenstelling
IJzer (ballast), plantaardig vet van koolzaad, 
calciumstearaat.

Nutritionele Dagelijkse
toevoegingsmiddelen       afgifte 1 bolus
                                        gedurende
 180 dagen
Jodium  ...........................................................9,6 mg
Kobalt  .............................................................2,3 mg
Koper .............................................................60,0 mg
Zink ..............................................................104,9 mg
Selenium ........................................................3,7 mg
Mangaan ....................................................38,0 mg

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Beschermen tegen vorst.

Gebruiksaanwijzing
• Jongvee vanaf 150 kg: 1 bolus per 6 maanden.
• Niet toedienen aan jongvee onder de 150 kg.
• Geen 2 bolussen tegelijk toedienen.

Artikelnummer
102064

Mineraal dieetvoeder

Diersoort
jongvee

Inhoud
12 stuks x 80 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322
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