
Farm-O-San LiqVit
Vloeibare multivitaminen



Ontwikkeling en weerstand
Het verstrekken van voldoende vitamines, mineralen en sporenelementen is 
essentieel voor een goede ontwikkeling en weerstandsopbouw. De behoefte 
aan vitamines, mineralen en sporenelementen verhoogt wanneer de productie 
toeneemt, wanneer de voeropname vermindert of onder veranderende 
omgevingsfactoren. Farm-O-San LiqVit is een aanvullend diervoeder voor 
pluimvee dat vitamines levert. 

Multivitaminen
Farm-O-San LiqVit bevat vitamine A, D, E, en het complete vitamine B complex. 
Vitamine A, vita¬mine B12 and vitamine B6 ondersteunen de weerstand en 
dragen zo bij aan het behoud van de resultaten. Vitamine D draagt bij aan de 
groei van jong pluimvee (botontwikkeling en eischaal kwaliteit). Gebruik Farm-
O-San LiqVit gedurende of na periodes wanneer de gezondheidsstatus van het 
dier onder druk kan staan, “bijvoorbeeld na vaccinatie”, tijdens transport en 
gedurende piekproducties.

Toepassing en gebruiksaanwijzing
Lees de instructies op het label voor gebruik. 
Farm-O-San LiqVit moet toegepast worden als topdressing over het voer of via 
het drinkwater. Verstrek Farm-O-San LiqVit voor een periode van 3 tot 5 dagen. 
Deze toepassing kan herhaald worden na 1 week. Gebruik 0,5 - 1 liter Farm-
O-San LiqVit per 1 000 liter water.
De beste resultaten worden bereikt in combinatie met Farm-O-San BioTrace. 
Wanneer Farm-O-San LiqVit wordt gecombineerd met Farm-O-San BioTrace, 
voeg dan 1 liter Farm-O-San LiqVit en 2 liter Farm-O-San BioTrace toe aan 7 
liter water en voeg dit vervolgens toe aan een mengsel van 1 000 liter water. 
Door een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen in vergelijking met compleet 
voeders mag dit aanvullend diervoeder niet meer dan 1% van het dagelijks 
rantsoen bedragen. Het wordt aanbevolen om de waterleiding voor en na de 
behandeling te reinigen.

Samenstelling Per kg product

Vitamine A 1 000 000 IU

Vitamine D 200 000 IU

Vitamine E 50 000 IU

Vitamine K 3 938 mg

Vitamine B1 2 026 mg

Vitamine B2 4 134 mg

Vitamine B6) 4 000 mg

Vitamine B12 50 mg

Vitamine C 50 000 mg

D-Panthenol 15 15 684 mg

Betaine 50 000 mg

Foliumzuur 980 mg

Biotine 75 mg

Niacinamide 34 34 825 mg

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten
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Algemene informatie
Type voer:  Aanvullend diervoeder voor pluimvee
Verpakking:  Jerrycan van 5 liter
Houdbaarheid: 12 maanden
Bewaarcondities  Koel, donker en droog bewaren 
    in gesloten verpakking


