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TILSKUDSFODER TIL NYFØDTE SMÅGRISE

HYOBOOST



HYOBOOST indeholder:
• ZooLac® - vinasse (substrat fra fermentering af mælkesyre). 
• Glukose - en kilde til øjeblikkelig tilgængelig energi.
• Vegetabilsk fedt - en kilde til langsigtet tilgængelig energi.
• Vitaminer - B1, B2, B6, B12, D-pantotensyre, nikotinsyre, folinsyre, kolinklorid.
• Planteekstrakt fra Paullinia cupana.
• Kolostrum (tørret) - indeholder stoffer, som er gavnlige for den nyfødte gris.

To primære anvendelser:
1. Til små eller svage nyfødte smågrise.
2. Til generel hjælp til ernæringsmæssigt behov hos smågrise, især til kuld født af 

unge søer som deres første kuld.

Små eller svage smågrise.
HYOBOOST understøtter svage smågrise i ubalancerede og store kuld og efter 
svære fødsler ved at øge aktiviteten, når smågrisene dier råmælk.

Til generel hjælp til smågrise.
HYOBOOST kan gives til alle smågrise i kuldet, især i tilfælde af unge søer med 
deres første kuld, hvor smågrisene ofte falder bagud de første få dage efter fødslen.

Brugsvejledning: 

Til svage og små nyfødte smågrise: En dosis (1,5 ml) oralt snarest muligt 
efter fødsel, gentag efter 3-5 timer, hvis nødvendigt.
Til generel hjælp til smågrises tarmfunktion: En dosis om morgenen og 
en om aftenen de to første dage efter fødslen.

Anvendelsesmetode:
Omrystes før brug. Træk vand ind i applikatoren inden første dosis gives. Dette gør 
det nemmere, at trække produktet, der har en tykkere konsistens, ind i applikatoren.
Indsæt applikatoren i grisens mundvig, så langt ind som muligt, giv en dosis og vær 
sikker på, at grisen har slugt produktet.
En dosis på 1,5 ml svarer til ét tryk på applikatoren.

Den lille mængde af den givne dosis giver ikke smågrisene en falsk 
mæthedsfornemmelse, og mindsker ikke deres dietrang.

Opbevaring: Opbevares ved normal stuetemperatur.

Holdbarhed: 18 måneder. 

Holdbarhed efter anbrud: 5 dage.

Volumen: Doseringsflaske 200 ml.

Pakning: 10 x 200 ml + 1 doseringspumpe.

HYOBOOST bruges som 
et tilskudsfoder til nyfødte 
smågrise. Det giver den opti-
male start på livet og giver 
mere energi til at die.

HYOBOOST
•  Giver betydelig hjælp til smågrise i den kritiske tid efter fødslen.
•  Fremmer opnåelse af et afbalanceret kuld.


