
Farm-O-San PowerFit.  
Wanneer rehydratatie 
noodzakelijk is



Toediening en gebruiksaanwijzing
Gebruik Farm-O-San PowerFit wanneer dieren gerehydrateerd moeten worden 
als gevolg van hoge temperaturen en/of stresssituaties. Start met de toediening 
van Farm-O-San PowerFit voordat kalveren vervoerd worden of aan stress 
worden blootgesteld. Sla één melkvoedering over en geef in plaats daarvan 
ad libitum een elektrolytoplossing met 50 g Farm-O-San PowerFit per liter. 
Schakel daarna weer over op normale melkvoeding maar geef gedurende 2-3 
dagen en voor maximaal 7 dagen, 2 keer per dag, tussen melkvoederingen 
door, 1 tot 2 liter elektrolytoplossing met 50 g Farm-O-San PowerFit per liter.

Samenstelling Per kg product

Kalium 0,9%

Dextrose 67,0%

Natriumchloride 9,0%

Natriumbicarbonaat 7,0%

Vitamine E 1 500 IU

Wanneer rehydratatie noodzakelijk is
Water- en elektrolytenaanvulling
De vochtbalans van jonge kalveren kan verstoord worden als gevolg van 
hoge temperaturen of stresssituaties bijvoorbeeld bij transport. Dit veroorzaakt 
een verlies aan lichaamszouten, een verstoorde zuurbalans en vermindert de 
conditie van het kalf. Als gevolg hiervan drinkt het kalf minder, groeit het minder 
en in extreme gevallen kan het kalf zelfs sterven.

Farm-O-San PowerFit herstelt de balans snel
Wanneer een dier gerehydrateerd moet worden en alleen water krijgt, zal 
zijn vochtbalans niet herstellen. Elektrolyten en glucose zijn noodzakelijk voor 
overbrenging van water uit de darm naar het lichaam. Farm-O-San PowerFit 
bevat de elektrolyten die een kalf nodig heeft voor rehydratatie. Daarnaast 
bevat het dextrose om energie te leveren en natriumbicarbonaat voor de 
zuurregulatie, waardoor het kalf optimaal ondersteund wordt.

Algemene informatie
Type voer:  Aanvullend diervoeder voor kalveren
Verpakking:   Emmer van 3,5 of 15 kg  
Houdbaarheid:  12 maanden
Bewaarcondities:  Koel, donker en droog bewaren  

in gesloten verpakking

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten
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