
Få flere stærkere, 
ensartede levendefødte 
smågrise

 DanTabs® har en unik sammen-
sætning af organisk bundne mineraler, som 
hjælper med at øge blodtilførslen til livmoderen 
(børen). 
En stigning i blodtilførslen betyder, at alle em-
bryoner har samme adgang til næringsstoffer 
fra undfangelse til fødsel.

DanTabs®

uFORDELE
DanTabs® giver store ensartet 
levendefødte smågrise. Kuldet er 
mere ensartet og levedygtigheden 
øges. Du opnår færre spildfoder da-
ges og en højere faringsprocent.

uDOSERING
Søer, anbefalet:  
Fra fravænning til brunst, eller 1. 
insemination
2 tabletter 2 gange dagligt

uLEVERING
Leveres i 5 kg spande. 
Hver palle indeholder 100 spande

uEN LØSNING DER VIRKER
Under en faring og diegivning tærre 
soen voldsomt på sine opbyggede 
depoter af vitaminer og mineraler. 
Når smågrisene fravænnes, er soen 
i underskud med en stor mængde af 
disse essentielle vitaminer og mine-
raler. Derfor er det vigtigt at få fyldt 
søernes depoter hurtigt op. 
Det kan opnås, ved at give soen 
DanTabs®. 
Hvis soen selv mangler de essentiel-
le næringsstoffer, vil hun ikke have 
mulighed for at give disse livsvigtige 
vitaminer videre til pattegrisene, før 
hendes eget behov er opfyldt. 
Da DanTabs® indeholder naturlige og 
kelerede vitaminer og mineraler, 
opnår vi den hurtigst mulige opta-
gelse, og får dermed soens depoter 
fyldt op, allerede inden undfangelsen. 
Først da er soen helt klar til at levere 
næringsrigt blod uden mangler til 
embryonerne. Dermed opnår vi, at 
embryonerne allerede fra undfangel-
sen er klar til at få alt, hvad de skal 
bruge for at vokse. Selv de fostre, der 
ligger bagerst af   foderlinjen, får de 
samme næringsstoffer.

uUNIK SAMMENSÆTNING 
DanTabs® har en unik sammensæt-
ning af organisk bundne mineraler 
som hjælper med at øge blodtil-
førslen til livmoderen. En stigning 
i blodforsyningen bevirker, at alle 
embryoner har samme adgang til næ-
ringsstoffer fra undfangelse til fødsel. 
Problemet er en langsom genopfyld-
ning af soens depoter som strækker 
sig ind i drægtigheden, så vil det 
naturligt og uundgåeligt påvirke 
smågrisenes vækst i negativ retning. 
DanTabs® er coatede, så de opløses 
og absorberes i tyndtarmen og ikke 
reduceres i mavesyren. 
 
Ved at tildele soen DanTabs® fra fra-
vænning til insemination, vil du se en 
stærkere brunst og en so i god form. 

•   Stærkere levendefødte grise 

•   Flere ensartede levendefødte grise 

•   Færre dødfødte 

•   Stærkere brunst

•   Reduktion / fravær af varmestress 

     hos søerne

DanVit A/S - Borumvej 51 - 8381 Tilst - Denmark
Tel: +45 7070 1540

Mail: mail@danvit.dk


