
C o b a l t  D r e n c h
Aanvullend dieetvoeder.
Voor afgifte van 
sporenelementen en 
vitamines aan weidevee.

animal health

2,5 L

Toepassing
Topro Cobalt Drench wordt ingezet om herkauwers met 
een functionele pens extra cobalt te verstrekken. Een 
cobalt tekort veroorzaakt een vitamine B12-tekort, met 
als gevolg groeiproblemen en een lage voeropname. 
Topro Cobalt Drench is van toepassing wanneer een extra 
gift van vitaminen, mineralen of cobalt nodig is.

Samenstelling
Propyleenglycol, glycerol.

Analytische bestanddelen en gehaltes
Vocht .................72,8% Ruwe celstof ........0,1%
Ruw eiwit ............0,1% Ruwe as ...............1,0%
Ruw vet ...............0,1% Natrium ...............0,0%

Toevoegingsmiddelen (per liter)
Vitaminen
3a672a Vitamine A .......................................500.000 IE
3a671 Vitamine D3.......................................150.000 IE
3a700 Vitamine E 
(all-rac-alfatocoferylacetaat) ........................... 5.000 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine) .....................400 mcg
3a820 Vitamine B1 ........................................ 1.075 mg
3a831 Vitamine B6 ........................................ 1.000 mg
3a315 Niacinamide ........................................ 2.000 mg

Sporenelementen
3b801 Selenium (natriumseleniet) ..................... 250 mg
3b305 Kobalt (kobalt(II)sulfaat, heptahydraat) 5.000 mg
3b607 Zink (zinkchelaat van glycinehydraat) .. 2.500 mg

Gebruiksaanwijzing en dosering
Schudden voor gebruik

Lam & schaap: doseer 1 ml per 10kg lichaamsgewicht.
Kalf en rund: doseer 0,8 ml per 10kg lichaamsgewicht.
Maximale dosering: 20 ml per dier.

De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.
Maximaal 1x per 3 weken oraal toepassen.

Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat 
uit andere bronnen toevoegingsmiddelen waarvoor 
een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden 
toegediend met dit product.

Aangeraden wordt om vóór gebruik het advies van een 
dierenarts of een voederdeskundige in te winnen met 
betrekking tot: 
a) de balans van de sporenelementen in het dagelijks 
rantsoen; 
b) de status van het beslag met betrekking tot 
sporenelementen.

Er moeten beschermende maatregelen worden 
genomen om blootstelling aan kobalt door inademing 
of via de huid te vermijden.

Bewaaradvies
Bij kamertemperatuur (< 25 °C) en in gesloten originele 
verpakking bewaren. Beschermen tegen vorst en direct 
zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden.

Productiedatum 
18 maanden voor de houdbaarheidsdatum.

Batchnummer: zie verpakking
Tenminste houdbaar tot: zie verpakking

Erkenningnummer producent 
α IEC100343

PDV103322
GMP+ FSA geborgd
GMO controlled

Topro: registered trademark of

Bio Enterprise B.V.
Sluiskolk 3, 7681 KC  Vroomshoop NL
info@topro.nl   www.topro.nl
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