
Nutrifizz  
Bruistabletten voor een 
optimale vocht- en 
mineralenbalans 



Nutrifizz, voor een optimale  
vocht- en mineralenbalans
Nutrifizz® is een bruistablet dat bijdraagt aan een 
optimale vocht- en mineralenbalans bij kalveren. Door de 
uitgebalanceerde samenstelling van 50% farmaceutische 
lactose, essentiële mineralen en een combinatie van 
probiotica en organische zuren is Nutrifizz veel meer dan 
een elektrolyt. 

De voordelen van Nutrifizz:

•  Geeft snel opneembare energie door  

de aanwezige lactose.

•  Stabiliseert en herstelt de zoutbalans.

• Ondersteunt de darmflora.

• Draagt bij aan het voorkomen van uitdroging.

• Ondersteunt herstel bij diarree.

Nutrifizz, meer dan alleen een elektyrolyt

•  Een unieke combinatie van lactose, essentiële mineralen, 

probiotica en organische zuren ondersteunt de weerstand.

•  Dankzij de hygiënische verpakking (per stuk) en 

nauwkeurige dosering geen verspilling van product.

•  Lost snel op tot een smakelijke drank waardoor het  

goed opgenomen wordt.

•   Zowel preventief als curatief te gebruiken. 

-  Preventief: tijdens transport, bij verminderde  

weerstand en bij groepshuisvesting, -wisselingen en/of  

- verplaatsingen.

  - Curatief: herstel van vochtbalans bij diarree.

Gebruiksaanwijzing

•  Voor extra energie en ondersteuning van de weerstand:  

1 tablet oplossen in 1 liter warm water (40ºC). Eén keer 

per dag toedienen, minstens 2 uur na de eerste melk.

•   Bij eerste tekenen van uitdroging: 2 tabletten oplossen in 

2 liter warm water (40ºC). Eenmalig toedienen in plaats 

van melk. Daarna de melkvoedingen weer opbouwen.

•  Nutrifizz kan worden gebruikt vanaf 3 dagen tot na het 

spenen.

•  Na oplossen meteen toedienen, voeren bij 37ºC.

In geval van darmstoornissen, aanhoudende diarree 

en ernstige uitdrogingsverschijnselen is het advies een 

dierenarts te raadplegen.

Nutrifizz is beschikbaar in een doos met 42 tabletten, 

hygiënisch per stuk verpakt. Dit garandeert een juiste 

dosering en een houdbaarheid van 2 jaar.
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