Topro Recover
De nieuwe afkalfdrank
Opstarten na afkalven

GR ATIS!

Een kwetsbare periode in het leven van een melkkoe
is die rondom het afkalven. Afkalven kost veel energie
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en de koe verliest veel vocht. Topro Recover is een
electrolyten-oplossing die bijdraagt aan een sneller

g va
bij bestellin
ecover
doos Topro R s)
kje
za
(bevat 12

herstel van de koe na het afkalven.
Topro Recover is een afkalfdrank die energie, vitamines,
mineralen en antioxidanten met elkaar combineert.
• Energie is toegevoegd in de vorm van o.a. dextrose
waardoor de koe zich na het afkalven fitter voelt en
eerder naar het voerhek gaat om te vreten.
• Extra Calcium ter voorkoming van melkziekte.
• Toevoeging van vitamines, belangrijke sporenelementen
en natuurlijke antioxidanten dragen bij aan de weerstand

Verpakking:

12 zakjes van 1 kg

Gebruiksadvies: 1 zakje Topro Recover oplossen in 20 liter lauwwarm water

en penswerking.
• Niacine is toegevoegd om de algehele stofwisseling
te bevorderen. 			

Topro Recover afkalfdrank:
• Snel herstel van de koe na afkalven.
• Vermindert stress en verhoogt de fitheid van de koe.
• Zorgt voor vochtvoorziening en vermindert het gevaar op lebmaagdraaiing.
• Verzorgt de koe met druivensuiker en vult verbruikte energiereserves snel aan.
• Bevat leverstimulerende ingrediënten om de vetafbraak te ondersteunen.

Ervaringen van melkveehouders:
• Probleemloze opname.
• Topro Recover afkalfdrank zo snel mogelijk na afkalven aanbieden.
• Koeien zijn actiever en we zien minder melkziekte.

Topro Recover
voor een goede start van
een probleemloze lactatie!
Neem voor verdere informatie contact op met:
Bertus Lenferink 06 51 312 935 | Iewe Hofstede 06 53 420 179 | Tim den Toom 06 50 85 60 79
RumiVar BV | Handelsweg 25, 7921 JR Zuidwolde (Dr.) | Tel. 06 55 995 000 | info@rumivar.nl
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• Eenvoudig te doseren.

