HEPAPLANTES MAX
Tilskudsfoder
til kvæg, får og geder
INDHOLD
Økologisk hvede, calciumcarbonat, lithothamnium, natriumchlorid, planter (Trigonella foenumgraecum, Allium
sativum, Azadirachta indica, Trachyspermum ammi, Boldo, økologisk gurkemeje, Achyranthes aspera,
Andrographis paniculata, økologisk tidsel, økologisk rosmarin, økologisk jordrøg, økologisk artiskok, økologisk
rapsolie, økologisk sorte ræddiker, økologisk gyldenris).

BØR ANVENDES INDENFOR

Råprotein
Rå fedt
Rå cellullose
Rå aske
Natrium

6%
2,2%
5,8%
38,6%
2%

ANDRE OPLYSNINGER
Dette tilskudsfoder indeholder 15% af et sensorisk
tilsætningsstof (blanding af hydroalkoholiske
ekstrakter af planter og tørrede planter)
De bioækvivalenser, der leveres af specifikke
planter, er 50.000 mg/kg methionin og 120.000
mg/kg cholinchlorid.
Skal opbevares væk fra lys, fugt og overdreven
varme
Kan anvendes i økologiske landbrug i
overensstemmelse med EU-Forordning nr. 834/2007 og nr.
889/2008. Certificeret af FR BIO 10.
58,9% mineraler, 41,1% af råstoffer fra landbrugsoprindelse,
40,5% af landbrugsingredienser der stammer fra økologisk
landbrug eller landbrug under konvertering.

Dette tilskudsfoder må kun anvendes til de anførte
arter.

EMBALLAGE
Indhold

20 kg spand
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Produced by:  FR 85 224 002

18 måneder

TILSÆTNINGSSTOFFER
Aromastoffer
Blanding af aromatiske stoffer

BRUGERVEJLEDNING
Malkekøer
150 til 200 g/dag i 5 dage ved foderændring,
goldperiode, første måned af laktation og
varmestress.
3 behandlinger i efterår-vinter med den første i
oktober (5 dage), den anden i december (5 dage),
den tredje i februar (5 dage).

Får og Geder
30 til 40 g/dag i 5 dage ved foderændring og
varmestress.
3 behandlinger fordelt på 2 måneder med den
første, måneden efter faring.

Græsningskvæg
35 g pr. 100 kg kropsvægt i 5 dage ved
foderændring og varmestress.
Første kur ved 400-450 kg levende vægt med 150
g/dag i 5 dage. Anden kur ved 550-600 kg levende
vægt 210 g/dag i 5 dage.
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ANALYTISKE BESTANDDELE

HEPAPLANTES MAX
Indeholder et mix af hydroalkoholiske ekstrakter af
planter og tørrede planter

ARTISKOK

BOLDO

CHOLERETISK VIRKNING

ANTIOXIDERENDE
VIRKNING, CHOLERETISK
OG VANDDRIVENDE

Øger udskillelsen af galde og
udskillelse af lipider

ROSMARIN
AFGIFTNING
Øger glutathion-S-transferase
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TIDSEL
LIPOTROPISK VIRKNING
OG CELLULÆR
BESKYTTELSE AF
HEPATOCYTTER

