ELVOR SERENPLUS
Υποκατάστατο γάλακτος για αμνούς και ερίφια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΙΦΙΑ

Χάρη στην σύνδεση των πρωτεϊνών του γάλακτος με φυτικές πρωτεΐνες, το ELVOR SERENPLUS
συνδυάζει την υψηλή πεπτικ,τητα με τις αποδ,σεις και την οικονομία. Εξασφαλίζει υψηλ, ρυθμ,
αύξησης και διευκολύνει την προσαρμογή του πεπτικού σωλήνα κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής
των ζώων.
Το ELVOR SERENPLUS περιέχει το αποκλειστικό σύμπλεγμα RenfoR+, που αποτελεί συνδυασμό
ενός πρεβιοτικού με ένα οξινοποιητικό σύμπλεγμα.
Το σύμπλεγμα αυτό ενισχύει την εγκατάσταση μίας ισορροπημένης μικροβιακής χλωρίδας στον
εντερικό αυλό των ζώων.
Το ELVOR SERENPLUS είναι αποτέλεσμα της έρευνας και εμπειρίας της SOFIVO, που έχει
πραγματοποιηθεί με πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας.
ELVOR SERENPLUS stems from SOFIVO’s research and experience, elaborated in accordance
withquality insurance. .
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ :
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40°C, με πόσιμο νερό, καθαρίστε τα σκεύη χορήγησης και κλείστε τον σάκο του προϊόντος μετά από την
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ELVOR SERENPLUS is perfectly suitable for automatic feeding machines.
Το ELVOR SERENPLUS είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εγκαταστάσεις αυτόματης χορήγησης/
παράθεσης τροφής.
NB: For an optimal use, please consult your technician.
Για χορήγηση σε νεογέννητα ζώα, συμβουλευτείτε τον επιστημονικό υπεύθυνο της κτηνοτροφικής μονάδας.
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Caution:
these
are given
for information
andπροϊόντος
cannot beυπόκειται
considered
as aευθύνη
guarantee.
Η ορθή
και κατά
τηνvalues
ισχύουσα
νομοθεσία
εφαρμογή του
στην
του χρήστη.
It is the user's responsibility to ensure that the product is applied according to current legislation
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