NEWEAN PRO

AMBALAJ
saci de 25 kg

Înlocuitor de lapte pentru vitei
AVANTAJE

MOD DE PREPARARE

SIGURANTA: NEWEAN Pro conține 66% produse lactate de
înalta calitate si surse de proteina cu digestibilitate ridicata.
Produsul este elaborat pentru a acoperii in mod optim
cerințele nutriționale ale vițeilor in creștere.

½ litru de apa calda (50°C)
se amesteca cu 100 sau 125
grame de Newean

NEWEAN Pro conține probiotic Enterococcus faecium
NCIMB 10415 (1,5x109 CFU/g).
VITALITATE: NEWEAN Pro conține nivele ridicate de
vitamina E si seleniu organic. (66 % seleniu in forma
organica).

Se completează cu
apa de la rețea
pana la 1 litru si se
omogenizează.

USOR DE UTILIZAT: NEWEAN Pro beneficiază de o
tehnologie de fabricație moderna, datorita metodei „Spray”
de reintroducere a grăsimii si uscare, tehnologie ce permite
o solubilitate crescuta in apa calda.

Se administrează
vițeilor la
temperatura de
38-40°C

ECONOMIC: NEWEAN Pro este special elaborat pentru a
reduce costul de producție.
NEWEAN Pro este fabricat intr-o unitate certificata ISO 9001

COMPOZITIE
Produse lactate, grăsimi vegetale, produse si subproduse de
oleaginoase, produse si subproduse din cereale, vitamine si
minerale.
Garanții analitice
Proteina bruta
Grăsime
Celuloza bruta
Cenușa
Fosfor
Calciu
Cupru
Colina
Selenometionina

21.8 %
18.8 %
0.1 %
7.5 %
0.7 %
0.7 %
15 mg/kg
300 mg/kg
0,20 mg/kg

Aditivi pe kg
Vit A
Vit D3
Vit E
Vit C
Vit B1
Vit K3
Lizina
Enterococcus faecium

25 000 UI
4 000 UI
150 mg
250 mg
10 mg
2,5 mg
1,8%
1,5 x109

Program alimentar recomandat
(2 tainuri/zi)
Ziua

litri lapte/vițel/tain

1-6
7-14
15-22
23-49
50-intarcare

Colostru
2 litri
2,5 litri
3 litri
2 litri

Păstrați echipamentul de
hrănire curat.
Administrați produsul vițeilor la
intervale regulate.
Asigurați vițeilor începând din
primele zile de viața un furaj
starter, apa si fan de buna
calitate.
Verificați periodic potabilitatea
apei.
Închideți sacii după fiecare
utilizare.
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DIGESTIBILITATE: Materiile prime din compoziția NEWEAN
Pro au fost selecționate cu mare atenție in funcție de
digestibilitatea lor: produse lactate, proteine vegetale cu
valoare biologica ridicata si grăsimi vegetale.

