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Intra Nutri-Mix
Energistyreren for unge kyllinger

• Gir unge kyllinger et løft
• Støtter vedlikehold av normal magesyre
• Fremmer en god tarmflora
• Hjelper fordøyelsen
• Støtter immunforsvaret
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Betydningen av en god start
I intensiv produksjon er dyr utsatt for høye forventninger. 
Rask vekst, ansvarlig helse og et optimalt fôr / vekstforhold. 
Fordi dyrene er utsatt for høye forventninger, er bruk av 
kraftfor av høy kvalitet svært viktig. Risikoen for nærings 
mangel økes ved høy ytelse hos dyrene og kan forårsake  
forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos dyrene .

Forstyrret tarmflora:
En annen stor risiko er at tarmfloraen forstyrres. En 
forstyrret flora lar patogene (skadelige) mikroorganismer 
utvikle seg, noe som resulterer i: tarmskader, redusert 
fôrinntak og dårlig gjødsel.

Viktige næringsstoffer:
Intra Nutri-Mix er en blanding som inneholder lett 
absorberbare og essensielle næringsstoffer. Intra Nutri-Mix 
inneholder et bredt spekter av aktive komponenter som: 
høykvalitets og essensielle aminosyrer (threonin, methionin, 
tryptofan og lysin), kelaterte mineraler Kobber og Sink , alle 
oppløst i organiske syrer.

Aminosyrene er viktige byggesteiner for dyr og gir dem 
støtte for vekst og bedre motstand. Den unike 
kombinasjonen av aminosyrer i Intra Nutri-Mix gir dyrene 
et ekstra løft og nettopp de elementene de trenger i 
begynnelsen av veksten.

De kelaterte mineralene forsterker denne effekten og skaper 
et tarmklima hvor noen bakterier ikke føler seg komfortable. 
I tillegg holder sink tarmen i god stand.

De organiske syrer støtter opprettholdelsen av en normal 
mavesyre, som har en gunstig effekt på protein fordøyelsen. 
Spesielt hos unge dyr, er dette svært viktig fordi 
syreformasjon i magen ikke er optimal ennå.

Doseringsanbefaling:

          BROILER KYLLING (Nutri-Mix mengde)
Broiler kyllinger Mengde

Dag1 to 5 1 l / 1,000 l
Dag 10 NCD:  Og Dag 14: Gumborro
Dag 17 to 21 1 l / 1,000 l
Dag 37 to 41 1 l / 1,000 l

Doseringsanbefaling: gjennom drikkevann
Bruk 1 liter Intra Nutri-Mix per 1.000 liter drikkevann, etter 
behov, i 5 til 7 dager.

Intra Nutri-Mix reduserer pH i vannet til 4-4,5. Hvis pH i 
drikkevannet er høyere enn 7,5, kan dosen eventuelt økes.

Transport
UN 3265 Etsende væske, sur, organisk, n.o.s. (inneholder 
propionsyre, maursyre, melkesyre) 8, II (E).

Annen informasjon
Produktet forurenser ikke drikkevannssystemet. Oppbevares på et 
frostfritt sted.
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