
Toevoegingsmiddelen per kg:
Vitamine K3 ...................................................................................27,00 mg
Vitamine B1 ....................................................................................67,00 mg
Vitamine B2 ....................................................................................33,00 mg
Vitamine B12 ..........................................................................200,00 mcg
Niacine .................................................................................... 14.000,00 mg
Calcium-D-pantothenaat ................................................. 160,00 mg
Kobalt ..................................................................................................30,00 mg
Calciumpropionaat ..................................................... 200.000,00 mg

Dosering en gebruiksaanwijzing
Meng de inhoud van 1 sachet (500 g) op in 20 liter 
lauwwarm water (±38° Celsius). Roer totdat het product 
volledig is opgelost. Oplossing in de pens brengen 
met behulp van een geschikte drench- of penspomp. 
Herhaal behandeling indien nodig 24 uur later.

Bewaaradvies
Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Beschermen tegen vorst.
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Penswerking
Een optimale penswerking bij een koe is een vereiste 
voor goede voerbenutting en energie voorziening. Met 
name aan het begin van de lactatie is het van essentieel 
belang, om de negatieve energie balans zoveel mogelijk 
te reduceren.

Drenchen, het oraal toedienen van een hoeveelheid 
vocht, is uitermate geschikt voor zieke en verse koeien. 
Het drenchen voorziet de koe van water, dat vaak 
aangevuld wordt met zouten en voedingsstoffen. 
Uitdroging van koeien komt bij veel verschillende 
ziektebeelden voor. Drenchen is dan ook in veel 
gevallen goed inzetbaar om de koe een extra boost te 
geven in de vorm van vocht. Denk hierbij aan een koe 
die herstelt na een keizersnede, een koe die erg dun 
op de mest is, of een koe die net heeft afgekalfd. Er 
zijn veel situaties op te noemen waarbij een koe een 
vocht tekort heeft (of zou kunnen oplopen) en waarbij 
drenchen een goede ondersteuning biedt. Dieren met 
diepliggende ogen of een huid die na opknijpen blijft 
staan, zijn eigenlijk al een stuk uitgedroogd. 

Topro Rumen Drench
Om de pens en leverfunctie te ondersteunen en het 
risico op uitdroging te verminderen, is de Topro Rumen 
Drench ontwikkelt. Het drenchen met Rumen Drench 
geeft ondersteuning van de pensfunctie. Een koe start 
sneller op, waardoor ze eerder meer en beter gaat 
vreten.

• 1 sachet van 500 gram oplossen in 20 liter   
 (lauwwarm) water.
• Herhalen na 24 uur, indien nodig.

Samenstelling
Mononatriumfosfaat, aardappelzetmeel, weipoeder 
zoet, kaliumchloride, gist, magnesiumcarbonaat, 
kurkuma

.

Artikelnummer
110033
110034

Aanvullend dieetvoeder

Diersoort
melkvee

Inhoud
5 stuks x 500 g
10 stuks x 500 g

GMP+ FSA-geborgd
GMO controlled
PDV103322
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Producteigenschappen
Propionaat  Levert snel beschikbare energie
Niacine  Verbetert o.a. vertering van vetten, 
(vitamine B3) hierdoor minder productie van 
  ketonen
Kobalt  Essentieel voor de productie van  

 Vit B12 in de pens. Vit B12 is   
 nodig voor vetverbranding in de  
 lever

Fosfor  Essentieel voor het goed   
 functioneren van de pensmicroben

Gist  Positief effect op de pensflora,   
 waardoor penswerking wordt   
 geoptimaliseerd

Vitamine B  Ondersteund de leverfunctie bij
complex  vetverbranding
Elektrolyten  Ondersteund vochtbalans
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