HydroCeum
HydroCeum
Mieszanka paszowa dietetyczna dla cieląt
Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej - Utrzymanie równowagi
kwasowo-zasadowej.
Elektrolit doustny - Zawiera glutaminę
Zastosowanie: HydroCeum jest przeznaczony dla cieląt. Podawany
jest w przypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych
zaburzeniach trawiennych (biegunka). Przed użyciem zaleca się
konsultację z lekarzem weterynarii.
Skład: Dekstroza (glukoza), octan sodu, chlorek potasu, chlorek sodu,
L-glutamina, skrobia, cytrynian sodu (E331) (118,4/l), propionian
sodu (E281) (115,2/l).
W 1 litrze:
Wodorowęglany (prekursory) 332,0 g
Glukoza 200,0 g
Sód; 106,0 g
Chlorki: 71,0 g
Potas: 39,0 g
L-glutamina: 29,2 g
Składniki analityczne:
Białko surowe 0%
Włókno surowe 1%
Tłuszcz surowy 0 %
Popiół surowy 27%
Sód 10,6%
Wapń 0%
Fosfor 0%
Magnez 0%
Zawartości wilgoci: 58%
Przygotowany roztwór (25 ml/litr w wodzie/mleku) dostarcza:
Wodorowęglany (prekursory) 8300 mg/litr
Glukoza 5000 mg/litr
Sód 2650 mg/litr
Chlorki 1775 mg/litr
Potas 975 mg/litr

Sposób podawania:
HydroCeum jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego.
Przed użyciem należy silnie wstrząsnąć. Przed każdym podaniem
należy przygotowywać świeży roztwór.
Odkręcić nakrętkę i nacisnąć butelkę do momentu pojawienia się 25
ml płynu w dozowniku.
Zmieszać 25 ml w 1 litrze letniego mleka lub wody.
W celu utrzymania poziomu elektrolitów należy podawać 2 litry mleka
(lub wody) zawierające HydroCeum dwa razy dziennie przez okres 2
dni lub do 7 dni (z mlekiem).
Właściwości:
HydroCeum jest bardzo wygodny w stosowaniu, może być
rozpuszczany w mleku lub wodzie.
Substancje alkalizujące, elektrolity i składniki energetyczne zawarte
w produkcie posiadają optymalną smakowitość, co wspomaga
pobieranie mleka lub wody przez cielęta.
- elektrolity i prekursory wodorowęglanów – sprzyjają przywróceniu
równowagi wodno-elektrolitowej i utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej
- dekstroza (glukoza) – stanowi źródło łatwo przyswajalnej energii
- L-glutamina – zapewnia energię dla enterocytów, wspiera
regenerację nabłonka jelit
HydroCeum może być stosowany bez konieczności przerwania
karmienia mlekiem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym, zacienionym
miejscu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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