Mineralen
Bolus
Mineralen Bolus combineren met
de Repidose Bolus
CATTLE

Mineralen Bolussen in combinatie
met de Repidose Bolus
Wie zijn jongvee goed wil ontwormen en tevens
gegarandeerd wil zijn van een juiste mineralen- en
sporenvoorziening gedurende de zomer kiest voor:
De Repidose ontwormingsbolus in
combinatie met de UNO Grow bolus.
Deze combinatie geeft U geen omkijken meer naar het jongvee op
het gebied van wormbestrijding en mineralenvoorziening.

De perfecte combinatie!

Herkauwers in de wei hebben meestal een tekort aan
sporenelementen zoals koper, cobalt, zink, selenium en jodium.
Dit komt ieder najaar weer tot uiting in onder andere :
1. Een tegenvallende groei
2. Een verhoogd aantal terugkomers
3. Mastitis bij de vaarzen
Dit is te voorkomen door het vee te voorzien van de UNO Grow bolus.
De Voordelen van de UNO Grow bolus zijn:
* Optimale groei, ontwikkeling en vruchtbaarheid
* Voorziet uw vee in 1 behandeling van 6 belangrijke mineralen en
4 essentiële vitaminen.
* Gegarandeerd gecontroleerde gift per dag.
* 6 maanden werkzaam (=180 dagen).
* Arbeidsbesparend.
* Onderzocht en bewezen.
* Er blijft niets achter in het dier.

De Ideale combinatie van
weerstand en bescherming van
uw jongvee in de wei!

De Vele voordelen van de Repidose ontwormingsbolus zijn:
* Jongvee in het weideseizoen krachtig beschermt tegen alle wormen (maag-, darm-, lint- en longwormen)
* Repeterend afgiftesysteem, ontwormen om de 21 dgn (cyclus worm)
* Beste immuniteitsopbouw voor volgende seizoenen
* Optimale groei, prestatie en opbrengst (tot 49 kg extra)
* Werking is individueel, 1 bolus is 5 keer ontwormen
Uno Grow
et een extra
M
* Ieder beweidingssysteem is toepasbaar
l
De beste Ontworming, Groei en optimale vruchtbaarheid,
zijn toch ook de punten waarnaar U streeft,
bij een goede jongveeopfok?

Kies voor de kracht van de combinatie:
Repidose + UNO Grow

Hoog aandee
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Selenium & Vit

