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Benf ital Plus. Voor een snel herstel bij kalverdiarree.

Benfital Plus is beschikbaar 
in een 3 kg emmer of in een 
handige opbergbox die  
24 zakjes van 100 gram bevat.

Snel herstel bij uitdroging en electrolyten tekort

Oplosbaar in melk en water

Directe en langdurige bufferwerking

Aanhechting en uitscheiding van ziekteverwekkers

+
+
+
+



Benf ital® Plus.  De Plus bij kalverdiarree, zodat het kalf snel herstelt.

Snel herstel uitdroging
Optimale energie-inhoud
Door het hoge gehalte aan glucose, is de energie-inhoud 310 kcal per drinkbeurt.
Optimale glucose en electrolyten concentratie
Een snelle verbetering van de vochtbalans en herstel door de optimale energie-inhoud.

Oplosbaar in melk
Benfital in melk heeft geen invloed op de stremming in de lebmaag.  
Daarom verloopt de vertering normaal.1

Directe en langdurige bufferwerking
Kalfjes met diarree kunnen verzuren door verlies van vocht en electrolyten.  
Benfital Plus helpt met het herstel. Het voorkomen van bloedverzuring vindt plaats in 3 stappen:

Het 3-staps buffersysteem:

1   Natriumbicarbonaat    direct beschikbaar

2   Natriumacetaat  komt geleidelijk vrij 

3   Natriumcitraat    komt geleidelijk vrij 

Aanhechting en uitscheiding van ziekteverwekkers
E.coli en Salmonella bacteriën hechten vast aan de  
adsorberende vezels (pectines) omhuld met lecithine en MOS.*  
De ziekteverwekkers worden zo met de mest uitgescheiden.

Geleidelijk vrijkomen van bicarbonaat
Tijd

Vrijkomen bicarbonaat

Natriumbicarbonaat
Natriumacetaat
Natriumcitraat

1 2 3
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Maximale flexibiliteit in gebruik

Wat is de Plus in Benfital Plus:

Aan Benfital Plus
gebonden E. coli.

Een kalf met diarree heeft een hogere 
vochtbehoefte. Daarom is het aanbieden van 
extra water tussen de melkgiften zinvol.

+
WATER

+ (Kunst)
MELK

IN PLAATS VAN MELK OF
TUSSEN DE MELKGIFTEN DOOR

OPGELOST IN MELK OF KUNSTMELK

* Mannanoligosaccharides
1 P.Constable, W.Grünberg, L.Carstensen, Comparative effects of two oral rehydration solutions on milk clotting, abomasal luminal pH, and abomasal emptying rate in suckling calves, Journal of Dairy Science Vol. 92 No. 1, 20090

Wat is Benf ital Plus?

Benfital Plus is een aanvullend dieetvoeder  
voor kalveren met diarree of risico daarop. 

Wat doet Benf ital Plus?

Het stabiliseert de water- en elektrolytenbalans. Benfital 
Plus is geschikt voor alle soorten diarree; het bevordert 
het verwijderen van pathogenen en helpt bij het opheffen 
van de gevolgen van diarree, zoals uitdroging, acidose 
(bloedverzuring) en een electrolyten tekort. 
 
Daarnaast bevat het voldoende energie. Benfital Plus kan 
zowel met water als met (kunst)melk worden toegediend. 
 
Voor een kalf van 50 kg 100 gram (2 schepjes) Benfital Plus in 
2 liter water of melk oplossen. Herhaal dit 2 of 3 maal daags 
totdat het dier hersteld is.

De optimale oplostemperatuur is 35 - 40° C.


