
PRESISJONSNÆRING
Intracare utvikler, produserer og leverer velprøvde og effektive ernærings-løsninger og innovasjoner for bærekraftig
og moderne husdyrhold over hele verden. Vår Intra Nutrients- portefølje består av høykvalitets og GMP+-
produserte ernærings-formuleringer rettet mot å gi ikke bare støtte, men også løsninger i perioder med utfordringer
fra stress og patogen-er. De innovative drikkevannstilskuddene er optimert for å maksimere det genetiske
potensialet til husdyr, samt utviklet for å være fremtids egnet og i tråd med veksten og utviklingen av industrien.
Våre flytende formuleringer gir mulighet for umiddelbar handling og enkel dosering, og sikrer kontinuerlig opptak
av aktive ingredienser og presis dyrehelse-behandling.
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PÅVISTE FORDELER MED FLYTENDE FÔRTILSKUDD TIL INTRACAREIntracare bv | Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, The Netherlands,  +31 (0)413 354 105,  info@intracare.nl

Administrer
gården din via
drikkevann

Pioneers in future proof solutions

OPPLEV OGSÅ FORDELENE MED DE ANDRE TOPP FÔR-TILSKUDDENE I INTRACARE-PORTEFØLJEN

Flere og flere bønder over hele verden erstatter antibiotika med høykvalitets fôrtilskudd fra Intracare. Det betyr å tenke
mer i form av ernæring enn automatisk å ta medisiner. Med flere kunder utstyrt med doseringssystemer og annen ny
teknologi hvert år, kan gårder styres bedre i mer detalj med flytende kosttilskudd.

STØTTER
TARMHELSE

FLYTENDE FÔRTILSKUDD

En førsteklasses organisk blanding med en dobbel virkemåte for et optimalt tarmmiljø Intra Aqua Acid Mineral 
inneholder en nøye utvalgt blanding av førsteklasses organiske syrer som har en synergistisk effekt på mikrobiell kontroll. 
Organiske syrer reduserer pH i vannet og den proksimale delen av tarmen, noe som virker veksthemmende på patogener 
og stimulerer etableringen av en balansert tarmmikrobiota. Innholdet av svært biotilgjengelig chelatert sink i denne 
spesialformulerte blandingen bidrar til å forbedre tarmveggens integritet.

5 GRUNNER FOR Å VELGE INTRA AQUA ACID
  En førsteklasses blanding av organiske syrer med en dobbel virkemåte for optimalt tarmmiljø
  Bidrar til å redusere fuktighetsnivået i avføring
  Fordeler proteinenzymfunksjonen som fremmer optimal proteinutnyttelse
  Bidrar til å holde patogen bakteriell kolonisering hemmet
  Svært biotilgjengelig chelatert sink for å støtte tarmveggens integritet LEARN MORE
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LEDENDE I BEINOG
EGGE-SKALL
STYRKE
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OG DE 3 R S̀

LEARN MORE

Den raske veksthastigheten til moderne fjærfe krever en økning i tilskudd av essensielle næringsstoffer for å støtte 
vekst og helse, samtidig som man prøver å maksimere og oppnå sitt fulle genetiske potensial.

Kalsium og fosfor er essensielle næringsstoffer involvert i mange biologiske prosesser. Begge disse mineralene spiller 
roller i skjelettet, metabolsk balanse, blodpropp, enzym-aktivering, nevromuskulær funksjon, nukleinsyrer og mange 
flere funksjoner og prosesser i det levende systemet.

HVA ER INTRA CALFEROL?
Intra Calferol er en flytende blanding av konsentrert og stabilisert vitamin D3 sammen med organisk kalsium og  
magnesium og en fosforfrigjører som forbedrer absorpsjonen i dyrenes tarm. Dette tilskuddet holder dyrets kalsium og 
fosforbalanse i optimal tilstand.

5 GRUNNER FOR Å VELGE INTRA CALFEROL
  Unik alt-i-ett-formulering rettet mot god skjelett- og eggeskalldannelse
 Inneholder fosforfrigjører for å øke biotilgjengeligheten
 Stabilt, godt emulgert vitamin D3 for optimalt opptak
 Styrker muskel- og skjelettintegriteten
 Støtter dannelsen av høykvalitets eggeskall

OPPFRISK, REDUSER, GJENNOPPRETT
Luftveiene er avgjørende for dyrets ytelse. Det er viktig ikke bare for oksygentransport, men også for fjerning av
metabolsk avfall og biprodukter. På grunn av sin svært effektive natur og eksponering for det ytre miljø, er den lett
mottakelig for en rekke sykdommer og problemer som på en snikende måte kan påvirke det genetiske potensialet til
prestasjons-dyr.

I tider med pustebesvær og ubehag bruker dyr mindre tid på å spise og drikke. Med sin unike blanding av essensielle
oljer gir Intra Aerosol komfort og bidrar til å lette pusten i disse utfordrende periodene og har en ekstra kjølende
effekt, som gir termisk komfort under varmestress.

5 GRUNNER FOR Å VELGE INTRA CALFEROL
  Lindrer pusten som lindrer luftveisproblemer
  Har en kjølende effekt som hjelper fjærfe til å takle varmestress
 Reduser risikoen for negative reaksjoner etter vaksinasjon
 Basert på essensielle oljer fra naturlig opprinnelse
  Kan brukes på ulike måter: via drikkevann, sprøyting eller fogging

Mengden vitamin D3
i 10 ml Intra Calferol
tilsvarer omtrent 30 
MIN. av eksponering
for sollys

En høne legger rundt
250 egg årlig, som 
er 20 GANGER 
mengden
kalsium i 
beinene hennes

Omtrent 35% av 
slaktekyllingflokkene
står overfor unormal
beinutvikling som
forårsaker økonomiske
tap

Et sunt
åndedrettssystem kan
eliminere 80% av
inhalerte bakterier
innen 1-3 timer

EUKALYPTUS OLJE 
har antimikrobielle, 
antioksidant- og 
immunstimulerende 
egenskaper

Kronisk varmestress
kan redusere
fôreffektiviteten med 
25% og kroppsvekten
med 32%

LEARN MORE


