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Farm-O-San Relief:
Voor ondersteuning van 
het welzijn van rundvee 
Een koe is een prooidier. Voor het vergroten van de overlevingskans, laat zij eventuele pijn zo min 
mogelijk zien. Echter, pijn beïnvloedt wel de motivatie om naar het voerhek, de drinkbak of melkrobot 
te komen. Een 1,0 kg lagere voeropname betekent gemiddeld 1,4 kg minder melk. Het ondersteunen 
van welzijn bij pijn aan bijvoorbeeld klauwen, uier of na afkalven, kan de vitaliteit, voeropname en 
loop op de robot verbeteren. 

Ondersteuning door natuurlijke ingrediënten
Farm-O-San Relief is een bolus met zorgvuldig geselecteerde natuurlijke plantextracten, mineralen en vitaminen. Deze 
rijkgevulde bolus bevat onder andere een hoog gehalte aan salicine uit wilgenextract. Daarnaast bevat Farm-O-San Relief 
groene thee-extract met sterke antioxidanten en theïne aangevuld met Selko AO-mix. Selko AO-mix is een blend van sterke 
antioxidanten specifiek geselecteerd voor effectiviteit in rundvee, met bijvoorbeeld kurkuma en rozemarijn. 

Toediening
Bij periodes van herstel, bijvoorbeeld bij zware verlossing, na klauw- of 
uierbehandelingen. Geef de Farm-O-San Relief bolus oraal met een daarvoor 
geschikte bolusschieter. 1 bolus per koe. Indien nodig herhalen na 4-5 dagen.

Algemene informatie
Farm-O-San Relief is een aanvullend diervoeder voor rundvee
Verpakking:  8 bolussen x 70 gram.
Kleur:   Bruin/grijs.
Houdbaarheid: 36 maanden.
Wachttijd: Geen wachttijden voor melk en vlees

Geeft geen geur en smaak aan de melk
Bewaarcondities:  Koel, donker en droog bewaren in een gesloten verpakking.

Per bolus Eenheid Eigenschap

Wilgenextract 5 gram Wordt al eeuwenlang gebruikt, bevat natuurlijke salicine.

Groene thee-extract 5 gram Krachtige antioxidant. Bevat ook theïne,  
met vergelijkbare effecten als cafeïne.

Selko AO-mix 1.250 Vitamine E-
equivalenten

Voor rundvee geselecteerde antioxidantenblend.  
Bevat o.a. kurkuma en rozemarijn met antioxidatieve en 
ontstekingsremmende eigenschappen.

Vitamine E 1.000 IE Vetoplosbare vitamine met o.a. antioxidatieve eigenschappen.

Zink (IntelliBond) 400 mg Nodig voor goede werking afweersysteem, ondersteunt 
darmintegriteit.

Meer weten over Sustainable Farming? 
Scan de QR code!




