Topro Diarfix

Bij diarree of ter voorkoming van diarree
Diarree bij kalveren

Topro DiarFix

Diarree wordt veelal veroorzaakt door een virus, bacterie of

-	
Topro DiarFix pakt de veroorzaker van diarree en ook de gevolgen

parasiet. Voorbeelden hiervan zijn E-coli, Rota en Coronavirus,

van diarree aan.

Cryptosporidiose en Salmonella. Deze produceren stoffen (waaronder

-	
Topro DiarFix is een aanvullend dieetvoeder en bevat de

toxines) die het evenwicht tussen opname en uitscheiding van vocht

basiselementen voor een diarree middel zoals: energie,

en elektrolyten verstoren. Het gevolg is overmatige vochtuitscheiding:

elektrolyten, vitamines en bufferstoffen. Toegevoegd lijnzaad,

diarree. Vaak begint de diarree met de darmparasiet Cryptosporidium

gistcelwanden (MOS) en oregano ondersteunen de gezondheid

parvum. Ook kan verkeerde voeding of overvoeding diarree de basis

o.a. door het stimuleren van de productie van antilichamen en het

van de problemen zijn.

binden aan pathogenen zoals E Coli.

In alle gevallen verliest het kalf veel vocht, lichaamszouten en

-	
Topro DiarFix bevat energie in de vorm van druivensuiker.

energie.

Natriumbicarbonaat gaat de verzuring tegen en de elektrolyten

Daarnaast is er een grote kans dat het kalf “verzuurt” - de pH waarde

heffen het ontstane tekort hieraan op. Lijnzaad legt onder andere

van het bloed daalt - omdat er veel bufferstoffen verloren gaan.

een beschermlaag op de darmwand. Oregano is in staat om te

Uitdroging, gewichtsverlies en groeiachterstand zijn het gevolg. In het

binden aan pathogene bacteriën en deze uit te schakelen door de

geval van ernstige diarree kan het kalf er aan dood gaan.

celwanden ervan aan te tasten.
	De toegevoegde vitamines en sporenelementen bevorderen en
ondersteunen de weerstand en gezondheid van het dier.

Bewaaradvies
Koel, droog en het buiten bereik
van kinderen bewaren.
Beschermen tegen vorst.
Verpakking na gebruik weer
sluiten.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik Topro DiarFix in
geval van, of tijdens risico
op spijsverteringsstoornissen
(diarree).
Dosering curatief: 120 gram per
2 liter water (1 volle maatbeker)
voor 1-7 dagen.
Dosering preventief: 20 gram per
liter melk of water voor 1-7 dagen
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Topro Diarfix
ondersteunt de weerstand
en gezondheid van uw kalf

