
Farm-O-San Reviva.
De oranje energieboost 
voor herstel na het afkalven



Het is niet makkelijk koeien na afkalven gezond te houden!
Alle metabole veranderingen die rond het afkalven plaatsvinden, kunnen 
de gezondheid van de koe negatief beïnvloeden en leiden tot een slechte 
lactatiestart. Koeien kunnen direct na het afkalven uitgedroogd zijn, een laag 
calciumgehalte in het bloed hebben en over een negatieve energiebalans 
beschikken.

Farm-O-San Reviva houdt haar op de been
Farm-O-San Reviva bevat de elektrolyten, calcium en energie die de koe 
nodig heeft om de balans na het afkalven zo snel mogelijk weer te herstellen. 
Farm-O-San Reviva stimuleert de droge stof-opname en verhoogt het 
calciumgehalte na het afkalven, wat bijdraagt aan  een goede star
 van de melkproductie en de gezondheid.

Farm-O-San Reviva is bijzonder smakelijk
Farm-O-San Reviva is verrijkt met een smaakstof 
waardoor het product smakelijk is.

Toediening en gebruiksaanwijzing
Meng 1 kg Farm-O-San Reviva met 10 liter heet water (40-45°C). De 
oplossing zal oranje kleuren. Voeg, wanneer het poeder is opgelost, 10 liter 
koud water toe zodat een drinktemperatuur van ongeveer 25-30°C bereikt 
wordt. Deze lauwe Farm-O-San Reviva oplossing dient eenmalig, direct na 
het afkalven aan de koe gegeven te worden, voordat de koe vrije toegang tot 
water heeft.

Samenstelling Per kg product

Dextrose 31,5%

Natriumbicarbonaat 5,0%

Calcium 4,4%

Natriumchloride 7,5%

Vitamine A 80 000 IU

Vitamine D3 18 000 IU

Vitamine E 2 700 IU

IJzer 200 mg

Mangaan 190 mg

Selenium 1,4 mg

Saccharomyces cerevisiae 0,6 mg

Bètacaroteen 200 mg
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Dagen rond afkalven0-48 uur na afkalven; 1-4 weken na afkalven

Controlegroep

Controlegroep
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Algemene informatie
Type voer:  Aanvullend diervoeder voor melkkoeien 
Verpakking: Emmer van 7 of 15 kg
Houdbaarheid: 24 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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