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For praktiske løsninger

Intra Calferol
Sterkt konsentrert Vitamin D3 kombinert med 
kalsium og fosforutløser
 á	 pH-nøytral og stabil Vitamin D3
á	 Opprettholder og forbedrer homostase av kalsium og fosfor
á	 Forsterker muskel- og skjelettintegriteten		
á	 Støtter dannelse av eggeskall av høy kvalitet
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For praktiske løsninger

Calferol

Den raske veksthastigheten til dagens fjærkre krever en økning i 
tilskuddet av disse essensielle næringsstoffene for å støtte vekst og helse, 
mens du prøver å maksimere og oppnå det fulle genetiske potensialet.

Kalsium og fosfor er essensielle næringsstoffer som er involvert i mange 
biologiske prosesser. Begge disse mineralene spiller roller i skjelettet, 
metabolsk balanse, blodpropp, enzym aktivering, nevromuskulær 
funksjon, nukleinsyrer og mange flere funksjoner og prosesser i det 
levende systemet.

Hva er Intra Calferol?
Intra Calferol er en flytende blanding av konsentrert og stabilisert 
vitamin D3 sammen med organisk kalsium og magnesium og en fosfor 
utløser som forbedrer opptak i dyrenes tarmer. Dette tilskuddet holder 
dyrets kalsium- og fosforbalanse i optimal tilstand.

Vitamin D3
D3-vitamin er nøkkelen for homostase av kalsium-metabolisme 
da det fungerer for å øke kalsiumopptaket i beinene. En vitamin 

D3-mangel vil føre til mykt og svakt skjelett og eggeskall.

Kalsium
Kalsium er det mest tallrike mineralet i kroppen til et pattedyr 
der ca 99% er lagret i skjelettet og ekstremt viktig for riktig 
dannelse av bein og eggeskall. Resten av kalsiumet er tilstede i 
kroppsvæsker der det er nødvendig for 
muskelsammentrekning (hjerte) og nøy-transmisjon. 

Fosforiseringer
Fosfor er det nest hyppigste mineralet i kroppen og er 
essensielt for kalsiumbalanse og beinminerealisering. 
Plantematerialer inneholder en naturlig lagring av fosfor som 
ikke er tilgjengelige for mono-gastriske stoffer. 
Fosforiseringen er i stand til å frigjøre det naturlige lageret av 
fosfor i fôret (figur 2). Dette påvirker dyrets bio tilgjengelighet 
positivt og reduserer utskillelsen.

Konsum og Ruge-egg
Sikrer optimal kalsiumregulering for produksjon av 
høykvalitets egg, 

Slaktekylling
Fremmer god skjelettdannelse for å støtte vekst og stimulering 
av immunforsvaret. samtidig som den har god 
skjelettintegritet og forbedrer kyllingens vitalitet.

Andre arter 
Stimulerer sunn og optimal muskelfunksjon.

• Konsum og Ruge egg: 1 l per 1.000 l drikkevann (0,1%). 
Brukes i 3 til 7 dager i perioder med utfordringer.

• Som forebygging brukes det en gang per uke.
•  Slaktekylling: 1,0 - 2,0 l per 1.000 l drikkevann (0,1 - 

0,2%). Ved bein-deformiteter skal den brukes i minimum 
3 dager. Som forebygging brukes det en gang i uken.

Forholdsregler
Ikke overskrid de lovlige maksimums-
nivåene.

Intra Calferol 
Sterkt konsentrert Vitamin D3 kombinert med kalsium og fosforutløser

Maksimer genetisk vekstpotensial

Graph 1: Reduksjon av sprukne egg etter behandling med Intra Calferol, 4 behandlingsdager 

FREKVENSEN AV SPREKTE EGG %
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Graph 2: In vitro frigjøring av fosfor etter administrering av Intra 
Calferol

Bruk og dosering
Intra Calferol brukes til følgende dyr:
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3x mer fosfatfrigjøring
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