VMD - AMINOVIT
VMD - OLIGOVIT PLUS

Aanvullend diervoeder met bijzonder voedingsdoel:
ondersteuning van de voorbereiding op bronst en reproductie

33
Zeer hoge concentratie vitamine A en D3
33
Samenstelling van farmaceutische kwaliteit
33
Wateroplosbaar poeder
33
VMD - Aminovit: met essentiële aminozuren
33
VMD - Oligovit Plus: met
belangrijke oligo-elementen

Terug van weggeweest!

VMD - AMINOVIT
VMD - OLIGOVIT PLUS

Aanvullend diervoeder met bijzonder voedingsdoel:
ondersteuning van de voorbereiding op bronst en reproductie
Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen in 1 g:
VMD - Aminovit

VMD - Oligovit Plus
Vitamine A

10 000 IE

20 000 IE

Groei van bloedvaten en bescherming van het epitheliaal weefsel en de slijmvliezen. Bevordert het uithoudingsvermogen.
Vitamine D3
1 000 IE

5 000 IE

Snelle groei vergt een hoge dosis vitamine D3 ter preventie van botafwijkingen. De huidige aanbevelingen voldoen niet meer.
Vitamine K3
1.5 mg

1.5 mg

Essentieel voor de vorming van prothrombine (coaggulatie) en de mineralisatie van de lange beenderen.
Vitamine B
38 mg

38 mg

Essentieel voor de vorming van enzymen verantwoordelijk voor het metabolisme van vetten, eiwitten en suikers.
Vitamine C
25 mg

25 mg

Verantwoordelijk voor het metabolisme van de spieren en het verhogen van de immuniteit.
Vitamine E
10 mg

10 mg

Belangrijke antioxidant in diverse weefsels. Ook van belang voor de weerstand en een goede stofwisseling.
L-Lysine
50 mg

5 mg

Essentieel aminozuur voor de synthese van proteïnen
Methionine
50 mg

10 mg

Essentieel aminozuur voor de synthese van proteïnen
Uitgelezen selectie aminozuren

Mangaan

354 mg

5.5 mg
Selectie oligoelementen voor de groei:

Cysteine, Histidine, Threonine, Alanine, Arginine, iso-Leu- Kalium Chloride 30 mg Cofactor voor enzymen
cine, Valine, Glycine, Asparaginezuur, Serine, Phenylala- Zink
6 mg Essentieel voor enzymen
nine, Leucine, Glutaminezuur
		
en behoud van vitamine
		A-concentratie
Koper
0.8 mg Algemeen belangrijke cofactor
Ijzer
5 mg Oxygenatie in bloed
				

Dosering voor elke doeldiersoort
Varken
Kip
Koe voor partus
Koe aan het begin van de lactatie

VMD - Aminovit

1 g / 100 kg LG
500 g / ton voeder
5 g / 100 kg LG

VMD - Oligovit Plus

1 g / 100 kg LG
250 g / ton voeder
5 g / 100 kg LG

De gebruiksaanwijzing van het diervoeder moet waarborgen dat de wettelijke maximumgehalten
voor volledig diervoeder in acht worden genomen.
VMD-Oligovit plus: Maximaal 250 g per ton samengesteld voeder voor runderen en kippen
en maximaal 100 g per ton samengesteld voeder voor varkens.
VMD-Aminovit:
Maximaal 500 g per ton samengesteld voeder.
Raadpleeg uw dierenarts vóór het gebruik en bij verlenging van de gebruikstermijn.
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