
Farm-O-San FortiFloq
Helpt de voerdip voorkomen



Farm-O-San FortiFloq, de oplossing om activiteit  
en productiviteit te behouden.
Soms kunnen uw vleeskuikens best wat extra’s gebruiken. Farm-O-San FortiFloq 

heeft een unieke samenstelling van onder andere plantextracten en aroma’s 

die, in combinatie met vitamines, uw dieren aansterkt, met een positief effect op 

voer- en wateropname. Normaliter bevat voer alle benodigde voedingsstoffen, 

maar in sommige gevallen hebben uw dieren hieraan niet genoeg, 

bijvoorbeeld na een enting, na het uitladen, een ander stressmoment, of 

na een virale infectie. Het gevolg? Minder actieve kuikens met stagnerende 

water- en/of voeropname. 

Farm-O-San FortiFloq is een in wateroplosbaar poeder, dat de dieren 

ondersteunt wanneer ze blootstaan aan externe stressoren. 

Hoe kunt u een dip herkennen?
Als vleeskuikens blootstaan aan externe stressoren, zullen ze tekenen  

van ongemak vertonen zoals:

- Verminderde activiteit 

- Verminderde voeropname 

- Verminderde wateropname

Toepassing en gebruiksaanwijzing
Farm-O-San FortiFloq is eenvoudig in gebruik. Alle ingrediënten zijn zorgvuldig 

geselecteerd en zijn goed oplosbaar.  

Farm-O-San FortiFloq kan worden ingezet op het moment dat vleeskuikens 

tekenen van ongemak beginnen te vertonen. U dient daarom in actie te 

komen bij koppels die het structureel moeilijk hebben in een bepaalde fase 

van de groeiperiode (bv. tijdens de dagen na een vaccinatie), of bij koppels die 

gelijk blijven in dagelijkse voeropname, of zelfs in voeropname afnemen (bv. 

tijdens de laatste 14 dagen voor het slachten).  

Farm-O-San FortiFloq wordt toegediend via het drinkwater. Gebruik drie dagen 

achtereen. Aanbevolen gebruik: 1.0 kg per 1 000 liter water. 

Het inzetten van Farm-O-San FortiFloq kan via een voorraadtank of met 

een doseringssysteem. Wanneer een doseringssysteem gebruikt wordt, maak 

dan een vooroplossing van maximaal 100 gram per liter warm water (45°C). 

Maak niet meer vooroplossing dan is voorgeschreven voor een periode van 1 

dag.Er wordt geadviseerd het watersysteem na behandeling te reinigen. 

Met een maatbeker kunt u Farm-O-San FortiFloq nauwkeurig doseren.          

U kunt de Farm-O-San FortiFloq maatbeker via uw dierenarts bestellen. 

Samenstelling Per kg product

Mengsel van aromatische stoffen 130000 mg

Vitamine C 49500 mg

Vitamine E 5000 IE

Algemene informatie
Type voer:  Aanvullend diervoeder voor pluimvee 

Verpakking: Emmer van 15 kg

Houdbaarheid: 12 maanden

Bewaarcondities:   Koel, donker en droog bewaren  

in gesloten verpakking

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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