
uFORDELE
DanKick® Live giver et stort energitil-
skud til nyfødte smågrise. 
Ved at bruge DanKick Live kan du 
reducere dødeligheden, få stærkere 
smågrise og øge fravænningsvæg-

ten.

uDOSERING
2-4 ml til smågrise lige efter fødsel.
Om nødvendigt 2 ml mere på dag 2
 
uLEVERING
Leveres i kasser á 12 flasker.

uREDUCERER DØDELIGHEDEN
Ved at bruge DanKick Live er det 
både muligt at reducere dødelighe-
den og samtidig øge fravænnings-
vægten. Udover at give hurtig energi, 
fremmer DanKick Live også pattegri-
senes langsigtede vitalitet.

uUNDERSTØTTER IUGR GRISEN
IUGR-grisen, dvs. den “lille gris” i 
praksis.
Hvad adskiller dem fra de andre grise 
i kuldet og hvorfor er ekstra fokus 
nødvendig?
• Lav fødselsvægt
• Kamp om råmælk med større 

søskende i kuldet
• Født med begrænsede energi- 

depoter

• Underudviklede organer

uUNIK SAMMENSÆTNING

Denne unikke blanding indeholder 

højeffektive energistoffer som fedt-

syrer, vitaminer og tarmflorastabili-

satorer, og disse elementer sikrer, at 

de nyfødte smågrise får en god start 

på livet.

uEN LØSNING DER VIRKER
Ved at bruge DanKick Live er det 
både muligt at reducere dødelighe-
den og samtidig øge fravænnings-
vægten. 
Salgschef Karsten Nordestgaard An-
dersen fra DanVit oplever, at DanVits 
kunder har rigtig god erfaring med 
produktet.
 
         Når vi går rundt i staldene, får vi 
gode tilbagemeldinger fra persona-
let, er glade for DanKick Live. Det er 
nemt at bruge og øger chancen for, 
at den lille gris overlever, og gør det 
dermed nemmere at klare sig bedre i 
farestalden” 
Karsten fortsætter” Det er afgøren-
de, at de nyfødte pattegrise får den 
nødvendige råmælk og energi, som 
de har brug for, hvis de skal overleve. 
Når de mindste grise tildeles DanKick 
Live, bruger grisen den optagne ener-
gi til at drikke den vigtige råmælk”.

Energi supplement

	 DanKick	Live	er	et	flydende	foder	
supplement	til	nyfødte	smågrise,	der	bruges	
som	tilskud	og	understøtter	tarmsundheden	
og	væskebalancen.	Den	unikke	blanding	
indeholder	hurtigt	virkende	energistoffer	
som	fedtsyrer,	vitaminer	og	tarmflorastabili-
satorer,	som	er	med	til	at	sikre	at	de	nyfødte	
grise	får	en	god	start	på	livet.	
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