
Ingredienser 
Hver 100g pose inneholder: 
Natriumbikarbonat, druesukker, stivelse, gjærekstrakt, Kalsiumglukonat, 
 
Vitamin A 170 000 iu 
Vitamin D3 34000 iu 
Vitamin E 125mg 
Vitamin B1 1,5 mg 
Vitamin B2 0,2 mg 
Vitamin B6 0.34mg 
Vitamin B12 0,1 mg 
 
natrium 8,2 g 
Cobalt 12.5mg 
Iron 100mg 
mangan 16mg 
metionin 1000mg 
lysin 50mg 
 
Fermentering Produkt av Aspergillus oryzae NRRL 458 (4A2) - Amaferm® 5,0 g 
Fermentering Produkt av Saccharomyces cerevisiae 1026 – gjærekstrakt 

 
Analytiske Sammensetning (g / 100g) 
Råprotein 5,8 
Samlet olje <0,5 
Råolje fiber 0,5 
aske 31 

 

Provita Rumen Stimulant 
Vom-stimulering til storfe og småfe 

Provita Rumen Stimulant er et komplementært fôringstilskudd som inneholdende mineraler, 

vitaminer, elektrolytter, aminosyrer og gjærekstrakter. 

 

Provita Rumen Stimulant er et pulver supplement 

som er spesielt formulert for å gjenopprette vom  

funksjon. Den er nyttig som en mikrobiell  

stimulerende middel for å fremme hurtig  

multiplikasjon av det fordelaktige vom bakteriene 

som er avgjørende for normal nedbrytning i 

vommen. Det gir essensielle mikrobielle  

næringsstoffer, vitaminer og sporelementer for å 

fremme veksten av vom-bakterier og buffere for å  

motvirke pH-ubalanser. De gunstige bakteriene  

gjenskape den ideelle balanse-forholdet for optimal  

fôr fordøyelsen.  

Provita Rumen Stimulant er fri for antibiotika. 

 

Administrasjon 
Tøm innholdet av 1 posen (100g) av Provita Rumen Stimulant i 1 liter kaldt 
vann eller melk. 
Visp forsiktig til pulveret løser seg opp og tildel.  
Storfe, til  -200kg 
Dag 1: En pose - gis som en splitt applikasjon, morgen og ettermiddag. 
Dager 2-4: Halv posen (50 g) daglig, etter behov, inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet. 
Storfe, over 200kg 
Dag 1: To poser - en om morgenen og en på ettermiddagen. 
Dag 2-4: En pose (100 g) daglig, etter behov, inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet. 
Sau / Geit 
1/4 doseposen (25 g), en gang daglig, etter behov, inntil normal funksjon i vomma og appetitt er gjenopprettet 
- vanligvis innen 4 dager. 

 

Forpakning: 12x100g  
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