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Artikelnummer
110023
110024
110026
Aanvullende
melkvervanger
Diersoort
kalveren
lammeren

Biest bij kalveren en lammeren
Biest is van levensbelang! Het is de eerste voeding
die kalveren en lammeren binnen krijgen en is nodig
voor een goede start. Biest bevat namelijk veel
immunoglobulinen die nodig zijn voor een goede
afweer. Immunoglobulinen zijn antistoffen in de vorm
van grote eiwitketens welke in de darmen worden
opgenomen. Normaal gesproken kunnen deze
eiwitketens de darmwand niet passeren, maar de eerste
uren na de geboorte kan dit wel.
Daarnaast bevat biest een hoog gehalte aan vet en
eiwit. Dit is belangrijk omdat kalveren en lammeren
direct na de geboorte veel energie nodig hebben om
hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Ook dient
biest in voldoende mate te worden toegediend om ze
zo te voorzien van vocht.
Topro Colostrum mix
Voldoende biestopname is niet altijd vanzelfsprekend.
Dit kan meerdere oorzaken hebben waaronder een
onvoldoende productie door de moeder. Het moge
duidelijk zijn dat het belangrijk is om een tekort aan
biestopname aan te vullen. Een uitstekende manier om
dit te doen is het verstrekken van Topro Colostrum Mix.
Dit product is geproduceerd met als doel de biest zo
volledig mogelijk te vervangen.

Inhoud
250 g
500 g
2500 g
GMP + FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322

animal health

Voor snelle werking wordt de Collate absorptie
technologie toegepast.*

Samenstelling
Rundercolostrum, wei-eiwit van ooien, wei-eiwit
concentraat, weipoeder, palmolie, kokosnootolie, tarweeiwit, gistproduct, eiproduct.
Toevoegingsmiddelen
Voor extra ondersteuning van het immuunsysteem en
daarmee de afweer tegen ziektes zijn er verschillende
vitamines en sporenelementen toegevoegd. Hieronder
het overzicht per kilogram product:
Vitaminen
Vitamine A 66.000 IE, Vitamine D3 16.500 IE, Vitamine
E 160 mg
Sporenelementen
IJzer (ijzerchelaat van glycinehydraat): 5 mg, IJzer
(ijzersulfaat monohydraat): 25 mg, Mangaan
(mangaanchelaat van glycinehydraat):
10 mg, Mangaan (mangaansulfaat monohydraat):
45 mg, Zink (zinkchelaat van glycinehydraat): 10 mg,
Zink (zinksulfaat monohydraat): 48 mg, Selenium
(geseleniseerde gist CNCMI-3060, geïnactiveerd): 0,3
mg, Selenium (natriumseleniet): 0,1 mg
Naast vitaminen en sporenelementen voor de afweer
zijn er gisten aan toegevoegd ter ondersteuning van
een gezonde ontwikkeling van de darm microbiota.
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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.
Gebruiksaanwijzing
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. 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.
Kalveren:
Als aanvulling op de biest: voeg 200 gram Topro
Colostrum Mix toe aan 1 liter warm water (45 graden
Celsius). Roer totdat het product volledig is opgelost.

Producteigenschappen
Goed opneembare
Snelle energieaanvulling
energiebronnen
Verhoging van de
bloedsuikerspiegel
Verlaging NEFA’s in het bloed
Onderhouden van de
lichaamstemperatuur
Eiwitten uit
Ondersteunt immuunstatus
rundercolostrum
Ondersteunt natuurlijke
afweer tegen ziektes
Verlaagt uitvalspercentage
Ei-eiwit
Ondersteunt immuunstatus
Ondersteunt natuurlijke
afweer tegen ziektes
Verlaagt uitvalspercentage
Vitamines A, D3 en E
Zorgt voor vitamine boost
Ondersteunt immuunrespons
Fungeert als antioxidant
Snel oplosbaar
Consistent product
Makkelijk te gebruiken

De exacte hoeveelheid toe te voegen Colostrum Mix
hangt af van de biestkwaliteit. Dit is te meten met de
refractometer.
*Collate absorptie technologie
Collate absorptie technologie is een gepatenteerd
productieproces waarbij essentiële nutriënten zoals
vitaminen, mineralen en aminozuren worden gebonden
aan snelle energiecomponenten. Hiermee worden deze
essentiële nutriënten snel in de bloedbaan opgenomen,
ongeveer even snel als wanneer het via een injectie
zou worden toegediend. Dit maakt dat het voeren van
producten die geproduceerd zijn met behulp van Collate
absorptie technologie snel werken in het dier.
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