
   

ORAAL BRUISPOEDER

De bruisende 
oplossing
bij kalverdiarree

Vraag advies aan uw dierenarts

Samenstelling: Lactose, Natrium bicarbonaat, Lactoserum poeder, NaCl, 
KCl, Johannesbrood pittenmeel, rijstmeel. Toevoegingen per kg: Smaak- en 
geurstoffen, aromatische stoffen: glycine 45800 mg en vanilline 300 mg. 
Nutritionele additieven: Vitaminen 3a700, Vitamine E500 mg. Sporenelementen: 
3b8.11 Selenium methionine 500 mg(1 tot 1,2 mg selenium) (geproduceerd 
door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (geselecteerde gist, geïnactiveerd)); 
zoötechnische additieven: Darmflora stabilisator: micro-organismen: E1705 
Enterococcus facium NCIMB 10425 Cylactin 5x 1010 CFU. Analytische 
bestanddelen: Ruw eiwit: 4,5% Ruwe vezels: 2% Ruw vet: 1,1% Ruwe as: 18,3% 
Natrium 6,24% Kalium 2,11% Chloride 4,18%. Instructies voor het gebruik: Te 
gebruiken in geval van risico op of tijdens spijsverteringsstoornissen (diarree). 
Aangeraden wordt om voor gebruik een dierenarts te raadplegen. Oplossen in 
warm drinkwater (ongeveer 38ºC of in melk of kunstmelk. Hoeveelheid per 2 liter: 
100 gram (1 sachet). Als de Enerlyte Plus oplossing is bereid, direct toedienen aan 
de dieren. Geef Enerlyte Plus tenminste gedurende 2 dagen. Indien noodzakelijk 
kan dit verlengd worden tot 7 dagen. Kalf: 2-3x daags 2 liter oplossing geven. Er 
is geen overgangsfase nodig voordat de normale melkvoeding weer kan worden 
gegeven. Big: de dagelijkse consumptie hangt af van de leeftijd en het aantal 
biggen. Maak 2-4 liter oplossing klaar en herhaal dit voldoende vaak zodat de 
oplossing onbeperkt kan worden opgenomen (ad libitum). Droog bewaren. Buiten 
zicht en bereik van kinderen bewaren. Distributeur Virbac Nederland, 3771 ND 
Barneveld. 

Wat is het?
Enerlyte Plus is een aanvullend diervoeder dat zorgt voor 
stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans wanneer 
deze verstoord is. Het bevat elektrolyten, selenium, 
vitamine E en lactobacillen die door middel van de 
Capsibac® technologie beschermd zijn. Lactobacillen 
vermenigvuldigen zich in de dunne darm waar 
ziekteverwekkende bacteriën worden verdrongen. 

Voor welke dieren?
Enerlyte Plus kan worden toegediend aan pasgeboren 
kalveren en biggen die nog op melkvoeding staan.

Wanneer te gebruiken?
In geval van een verstoorde spijsvertering die zich uit 
in de vorm van diarree, ongeacht de oorzaak. Het is 
aan te raden het advies van de bedrijfsdierenarts altijd 
nauwkeurig op te volgen.  

ENERLYTE PLUS: Aanvullend diervoeder 
voor kalveren en biggen. Stabilisatie van de 
water- en elektrolytenbalans.
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Deze informatie wordt u aangeboden door:

Kalveren Biggen

Rehydratie poeder voor een evenwichtig
en duurzaam herstel van de darmflora

BRUISEND REHYDRATIE POEDER VOOR     KALVEREN EN BIGGEN
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Aanvullend diervoeder voor kalveren en biggen. 
Enerlyte Plus is een isotone oplossing, geschikt voor 
toediening bij elke vorm van diarree, ongeacht de 
oorzaak. Het zorgt voor stabilisatie van de water- en 
elektrolytenbalans.

Onmiddellijk herstel van de fysiologische toestand
- Rehydreert
- Evenwichtige aanvoer van elektrolyten
- Buffert de verzuring (acidose)
- Aanvoer van energie

Gemakkelijk in het gebruik
- De bruis formulering lost snel op.
- Smakelijk vanillearoma, waardoor 95% van de 
   kalveren de oplossing snel en volledig opdrinkt.
- Kan met het normale melkrantsoen worden gegeven. 

Gebruik
1 zakje van 100 gram voor 2 liter handwarm water of 
(kunst)melk, twee tot driemaal per dag totdat de diarree 
gestopt is.

Selenium:
Is in Enerlyte Plus aanwezig in de vorm van 
L(+)selenomethionine. Deze organische vorm 
van selenium heeft een uitstekende biologische 
beschikbaarheid, een snelle absorptie en een verlengde 
werkingsduur. Selenium heeft een gunstige invloed via 
het enzym glutathion peroxidase, wat het organisme 
beschermt tegen oxidatieve darmcel beschadiging.

Vitamine E:
Deze vitamine beschermt de (darm)cellen tegen 
vrije radicalen: dit zijn oxidatieve stoffen die kunnen 
leiden tot celbeschadiging. Bij de geboorte hebben 
kalveren een tekort aan vitamine E. De enige bron van 
vitamine E is biest (colostrum). Biest bevat 8 tot 10 
maal meer vitamine E dan melk. Het is mede daarom 
van belang om pasgeboren dieren tijdig én voldoende 
biest toe te dienen. Bij dieren met diarree is er vaak 
verminderde opname van biest terwijl er juist een 
verhoogde behoefte aan vitamine E is voor de werking 
van het immuunsysteem en het herstel van beschadigde 
darmcellen.

Lactobacillen:
Deze zijn in Enerlyte Plus aanwezig in de vorm van 
Enterococcus faecium. Dit is een probioticum dat de 
darmgezondheid ondersteunt en zorgt voor een 
goede balans van de darmflora. Door de speciale 
vorm (capsibac® technologie) is er een gegarandeerde 
hoeveelheid actieve cultuur aanwezig in Enerlyte Plus. 
De lactobacillen dragen bij aan een gezonde immuniteit. 
Lactobacillen produceren noodzakelijke vitamines en 
essentiële vetzuren die een duurzaam herstel stimuleren.

Lactoserum:
Is een belangrijk bestanddeel van Enerlyte Plus. 
Het bevat hoogwaardige eiwitten in de vorm van 
lactoglobulinen. Door de aanwezigheid van lactoserum 
blijft het enzym lactase, nodig om melk goed te verteren, 
geactiveerd zodat een probleemloze overgang van 
Enerlyte naar de normale melkvoeding kan plaatsvinden.

Glycine:
Is een aminozuur dat helpt bij de opbouw van een sterk 
immuunsysteem. Glycine maakt energie in het lichaam 
vrij voor de opbouw van lichaamscellen.
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Vanille voor smakelijkheid 
en hoge acceptatie

Selenium en vitamine E, de krachtige 
combinatie.

Lactobacillen voor een evenwichtig en 
duurzaam herstel van de darmflora.


