
Gebruiksaanwijzing en dosering
Dien de melk zo snel mogelijk toe, het liefst binnen  enkele uren 
na geboorte aangezien de maximale absorptie van nutriënten 
tijdens de eerste twee levensuren plaatsvindt.
Lammeren:
Mix 25 gram poeder met 80 ml warm water (45 graden Celsius) 
totdat het poeder is opgelost. Advies bij erg zwakke dieren: mix 
50 gram poeder met 120 ml warm water.
Kalveren:
Ter vervanging van de biest: voeg 200 gram Topro Colostrum 
Mix toe aan 1 liter warm water (45 graden Celsius). Roer totdat 
het product volledig is opgelost. 
Ter verrijking van de biest: 45 gram per liter biest om de Brix 
waarde met 1 punt te verhogen.

De exacte hoeveelheid toe te voegen Colostrum Mix hangt af 
van de biestkwaliteit. Dit is te meten met de refractometer.

Batchnr. 
zie verpakking

Ten minste houdbaar tot 
zie verpakking

Erkenningsnr. Producent 
α GB 896  202668

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

Samenstelling
Rundercolostrum, weipoeder, wei-eiwit van ooien, wei-eiwit 
concentraat, palmolie, kokosnootolie, tarwe-eiwit, eiproduct, 
gistproduct.  

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit: 30%, Ruw vet: 24%, Ruwe as: 6%, Ruwe celstof: 
0,1%, Natrium: 0,35%

Toevoegingsmiddelen per kg
Vitaminen 
3a671 Vitamine D3 (cholecalciferol) 16.500 IE, 3a672a 
Vitamine A (retinylacetaat) 66.000 IE, 3a700 Vitamine E (all-rac-
alfatocoferylacetaat) 160 mg
Sporenelementen 
3b103 IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 25 mg, 3b108 IJzer(II)
chelaat van glycinehydraat: 5 mg, 3b201 Kaliumjodide: 0,15 
mg, 3b503 Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 45 mg, 3b506 
Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd: 10 mg, 3b605 
Zinksulfaatmonohydraat: 48 mg, 3b607 Zinkchelaat van 
glycinehydraat (vast): 10 mg, 3b801 Natriumseleniet: 0,1 mg, 
3b810 Geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces 
cerevisiae CNCMI-3060: 0,3 mg
Aminozuren 
3c301 DL-methionine, technisch zuiver: 15 mg, 3.2.3 
L-Lysinemonohydrochloride, technisch zuiver: 15 mg
Darmflorastabilisatoren
4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407: 13*109 KVE

Bewaaradvies
Na opening nog 60 dagen houdbaar. Voorkom blootstelling 
aan direct zonlicht. Reeds opgelost poeder is 24 uur houdbaar 
mits het gekoeld wordt bewaard. Product opwarmen in warm 
water en niet in een magnetron. Dit voorkomt beschadiging 
van de eiwitten. Koel, droog en buiten het bereik van kinderen 
bewaren. Beschermen tegen vorst.  

C o l o s t r u m  M i x
Premium colostrum voor kalveren
en lammeren
Aanvullend melkvervanger

animal health

2,5 kg
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