
Voederadvies
Pasgeboren biggen: 2 ml (1x pompen) oraal toedienen 
direct na de geboorte. Bij zwakke biggen nogmaals 2 
ml oraal toedienen op dag 2.

Voordelen

 Er gaan minder biggen dood
 Het speengewicht neemt toe

• Behandelkosten: € 0,15 tot max € 0,50 per 
behandelde big 

• Topro Kick draagt bij aan optimale bigvitaliteit
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Biggenuitval
60% van de biggenuitval plaats vindt in de eerste 2 
dagen!
Biggen worden geboren zonder vetreserves, dus ze 
hebben geen opgeslagen energie in deze cruciale fase 
van hun leven. De opname van zeugenbiest is direct 
gerelateerd aan de energievoorraad van pasgeboren 
biggen. Het natuurlijke herstelvermogen en het 
overlevingspercentage van de zogende biggen verbetert 
alleen als zij voldoende biest en energie binnenkrijgen.
        
Topro Kick
Topro Kick is een vloeibaar voedingssupplement voor 
biggen dat dient als een extra energieboost.
Dit unieke product bevat: energie, mid-chain fatty 
acids, probiotica en vitaminen om ervoor te zorgen dat 
de biggen een goede start krijgen.
•  Het stimuleert biggen om snel biest op te nemen.
•  Het zorgt voor een optimale darmontwikkeling en 

darmfunctie.
•  Het versterkt het immuunsysteem.
•  De dieren krijgen meteen een goede start.

Samenstelling
Kokosolie (bewerkt), plantaardig vet gehard uit 
koolzaadolie en eipoeder.

Toevoegingsmiddelen per liter
Vitamine A (retinylpalmitaat) .................................  170.000 IE
Vitamine E (all-rac-alfatocoferylacetaat) .......... 3.750 mg

Antioxidanten
Butylhydroxyanisol (BHA/E320) ..................................... 230 mg
Propylgallaat (E310) ................................................................ 230 mg

Darmflorastabilisatoren 
Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis in verhouding 1:1 
*40 x 109 KVE/kg
*voor biggen tot 35 kg

Gebruiksaanwijzing
Breng vooraf Topro Kick op lichaamstemperatuur. Draai 
de doseerpomp op de flacon, goed schudden en de 
Topro Kick is klaar voor gebruik. Wilt u Topro kick op 
de kop toedienen? Verwijder dan de spriet van de 
doseerpomp.
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Artikelnummer
110002

Aanvullend
diervoeder

Diersoort
biggen

Inhoud
250 ml
125 behandelingen

GMP+FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322
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Producteigenschappen
Energie Bevat kortketen- en middellangketen 

vetzuren die snel opneembaar zijn 
voor een big

Probioticum Zorgt voor een optimale 
darmontwikkeling en darmfunctie

Vit A en Vit E Spelen een belangrijke rol bij de 
immuniteit en groei van een big

Eenvoudig toe Door middel van een eenvoudig
te dienen pompsysteem is het makkelijk toe  

te dienen
Lage kosten Per behandeling zijn de kosten
per behandeling ongeveer € 0,15 per big
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