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Mix din egen yoghurt til smågrise 
YoghurLac er et velsmagende, energirigt og syrnet pulverprodukt 
til smågrise, som får en tyk konsistent som yoghurt ved opblan-
ding i vand. Syrningen af YoghurLac kan reducere risiko for vækst 
af uønskede bakterier, hvilket gør YoghurLac ideel som energitil-
skud til små og svage grise med et udfordret mave- og tarmsy-
stem. 

YoghurLac® indeholder:
• Mælkepulver, som er let fordøjelig 

energi og mælkeprotein 
• Naturlige aromasto� er med 

antioxidative egenskaber
• Laktose, som e� ektiv energikilde, 

der er letfordøjelig for smågrise 
• Mælkesyrebakterier, der reducerer 

vækst af uønskede mikroorganismer
• Citronsyre, der giver e� ektiv 

syrning, frisk smag og reducerer 
bakterievækst 

• Dextrose, som er let optageligt 
energi 

Fordele og e� ekt:
• Understøtter foderoptagelse og 

tilvækst
• Opretholder et velfungerende mave- 

og tarmsystem
• Letter overgang til tørfoder ved 

fravænning
• Lavt pH vil holde uønskede bakterier 

på et lavt niveau
• Holder sig frisk og appetitlig i 

skålene 
• 2 års holdbarhed i tør og lukket 

emballage

Forbrug:
• Forventet forbrug i 7 dage: 

0,5-1,0 kg YoghurLac pr. kuld

Pakning:
• 8 kg spande – 48 spande pr. palle
• 15 kg sække – 66 sække pr. palle

Anvendelse:
Til svagt fødte grise:
• Mix 100 g YoghurLac i 1 liter lunken, 

rent vand. Tildel YoghurLac opløs-
ning oralt, evt. med doseringspistol 
bagerst i munden med 10-15 ml pr. 
gang. Alternativt med udfodring i 
hulen med Pig-LET Starter system.

Som supplement til somælk:
• Mix 125 g YoghurLac i 1 liter vand 

(15-25 °C) og tildel i fodertrug i 
typisk 5-8 dage.

Til fravænnede grise:
• Mix 125 g YoghurLac i 2 liter vand 

(15-25 °C) og tildel i fodertrug eller 
som appetitvækker ovenpå fra-
vænningsfoderet i 2-8 dage efter 
fravænning
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