
PUPPY MILK – Emonmaidonkorvike koiranpennuille

Oropharma Puppy Milk on helposti liukeneva, koostumukseltaan läheisesti emonmaitoa muistuttava maidonkorvikejauhe 
koiranpennuille. Puppy Milk soveltuu erityisesti orvoille tai hylätyille pennuille, lisäravinnoksi pennuille, mikäli emä ei tuota riittävästi 
maitoa tai pentue on suuri, lisäravinnoksi pennuille vieroituksen aikana, lisäämään emon maidontuotantoa tai lisäravinnoksi emolle 
ennen synnytystä, pentujen hoitojakson aikana ja hoitojakson jälkeen. Puppy Milk sisältää kaikki tarvittavat ravinteet, joita pennut 
tarvitsevat tärkeässä elämänvaiheessaan. Tasapainotettu yhdistelmä vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita vahvistaa pentujen 
vastustuskykyä ja varmistaa terveen ja tasapainoisen kasvun.  Puppy Milk –emänmaidonkorvikkeen sisältämä Omega 3 –rasvahappo 
on tärkeässä asemassa aivojen, silmien ja sydämen kehityksessä. Omega 3 vahvistaa lisäksi pentujen vastustuskykyä ja 
ennaltaehkäisee allergioiden kehittymistä. Puppy Milk sisältää lisäksi tauriinia; elintärkeää ravintoainetta, jota löytyy lähes kaikkien 
eläinten kudoksista. 
 
Käyttöohjeet 

Sekoita 200 g Pet Milk –jauhetta yhteen litraan kädenlämpöistä (37°) vettä. 

Pentuja on suositeltavaa ruokkia aluksi tuttipullosta ja kolmannella viikolla ryhtyä opettamaan niitä juomaan lautaselta (pese 
tuttipullo/lautanen huolellisesti ruokailun jälkeen seuraavaa käyttökertaa varten). 

Mikäli emo ei tuota riittävästi maitoa, on suositeltavaa tarjota emolle Puppy Milk –valmistetta. Valmisteen voi ripotella nartun ruokaan 
tai tarjota se veteen sekoitettuna. Sopiva annos on 2-20 g / vrk riippuen pentueen koosta ja imetyksestä. Nosta annosta säännöllisesti.

Käytä puhtaita, steriilejä valmistus- ja tarjoiluastioita. Valmis Puppy Milk –seos säilyy jääkaapissa max. 24 h.

Annostus

Koiranpennut

Heikoille koiranpennuille tarjotaan ateria 3-4 tunnin välein.

Pennun ikä Aterioita / vrk Annos / ateria Annos / ateria Annos / ateria
Pienet rodut <5 kg Keskikokoiset rodut 5-15 kg Suuret rodut 15-40 kg

1-2 vrk 8 12 ml 17 ml 21 ml
3-7 vrk 6 21 ml 33 ml 42 ml
8-15vrk 5 33 ml 50 ml 75 ml
> 16 vrk 4 67 ml 75 ml 125 ml

Totuttaminen kiinteään ravintoon voidaan aloittaa pentujen ollessa noin kolmen viikon ikäisiä Bento Kronen Baby -vellin avulla. 

Pakkaus:

1,6 kg

Valmistaja: Oropharma nv, Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze, BELGIUM, www.oropharma.com.
Markkinoija: VIP Vescor Oy, Kiertotie 3, 34800 Virrat, www.vipvescor.fi.
Valmistettu Belgiassa.


