
NÄRINGSÄNDAMÅL                                                              
Dietiskt tillskottsfoder med särskilt näringsändamål:
Hög halt av elektrolyter och lättupptagliga kolhydrater. 
 Används när det föreligger risk för matsmältningsproblem 
och under perioder med diarré.

EGENSKAPER
Trekomponentig rehydreringsprodukt för stabilisering av 
vätske- och elektrolytbalansen hos kalvar och smågrisar 
under perioder då det föreligger risk för diarré. Hydral har 
en hög halt av elektrolyter (Na, K, Cl), zink, selen, mag- och 
tarmstabiliserande mjölksyrebakterier samt jästa och ojästa 
kost� ber. Tannin bidrar till en sundare mag-tarmfunktion.

BRUKSANVISNING
Kalvar: Blanda 55 gram Hydral per liter mjölk (45°C), vid 
morgon- och kvällsutfodringen under 3 dagar.  Kontakta 
veterinär om diarrén inte har upphört efter tre dagar.
Använd maximalt 110 gram Hydral per utfodring oavsett 
mängden mjölk.

Andra djur: Blanda 55 gram Hydral per liter mjölk eller vat-
ten (45°C) och administrera tre gånger om dagen under 3-4 
dagar.

”Det rekommenderas att konsultera en veterinär innan 
användning”.
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HYDRAL
Trekomponentig rehydrerings-
produkt med elektrolyter och 
mjölksyrebakterier + selen, 
järn och zink.

SAMMANSÄTTNING                                                     
Glukos, produkter från bear-
betning av frukt, citruspulpa, 
kaliumklorid, natriumklorid, 
lignocellulosa� ber, natrium-
hydrogenkarbonat, vegetabilisk 
tannin (kastanjeextrakt).

TILLSATSER, MG/KG:                 
Näringsmässiga:
Natriumcitrat 86.000
Fe, järnsulfat, monohydrat 360
Zn, zinksulfat, monohydrat 345
Se, natriumselenit 2,3
Teknologiska:
Natriumpropionat
Sensoriska:
Aromasto� er, naturidentiska
Matsmältningsfrämjande: 
Mjölksyrebakterier (Enterococcus 
Faecium) NCIMB
11181 (E 1708) 6,0 x 10 9 CFU/kg                                                

ANALY TISKA
BESTÅNDSDELAR
Råprotein 00,80 %
Råfett 01,50 %
Råaska 18,30 %
Växttråd 03,20 %
Natrium, Na 05,05 %
Kalium, K 02,29 %          
Klorid, Cl 04,26 %            
Lysin, g/kg < 00,10 g                
Metionin, g/kg < 00,10 g

NETTOVIKT:
10-kiloshink med mätglas (125 g)

BATCHNUMMER:
Se batch- och datumetikett på 
locket.

BÄST FÖRE:
Se batch- och datumetikett på 
locket. Tillverkat två år innan 
minsta hållbarhetstid.

FÖRVARING:
Kyligt och torrt.

AUTENTISERINGSNUMMER:
208-R 574713
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