Til enhver
situation
Tonisity Px er den første isotoniske proteindrik
til grise. Med en smagsprofil som smågrise
elsker, giver Tonisity Px hydrering og gavner
tarmen i de forskellige faser af et griseliv.

Den første isotoniske
proteindrik til grise.

Tonisity Px, som har en smagsprofil som grise elsker, sørger for
væsketilførelse, gavner tarmen, og sikrer en sund start.

Hvad gør produktet?
Nedsat fravænningsdødelighed – forbedrer smågrises sundhed
og produktivitet, og medfører dermed færre dødsfald og flytninger.
Øget fravænningsvægt – sikrer hurtigere og lettere flytning af grise,
hvilket medfører øget vægt pr. gris efter fravænningen.
Forbedret investeringsafkast – gør det muligt for producenter at sikre flere
grise en god og sund start.
Forbedret tarmsundhed – mindsker tarmens pH-værdi og fremmer korrekt
stofskifte i tarmens celler.
Øget hydrering – Sørger for tidlig væsketilførelse og næringsstoffer som grise behøver
for at trives fra dag 2.
Stressbehandling – Fremmer tarmens sundhed og hjælper med overgangen i forbindelse med
skiftet fra mælk til foder. Også i stressfyldte perioder, herunder bla. under flytning til nye stalde.

Hvornår skal du
bruge Tonisity Px

Tonisity Px er et pulver, der nemt blandes op med vand og
forbliver opløst, når det anvendes i en drikkeskål eller et fodertrug.
Det kan bruges i alle slags fodersystemer.
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Pattegris: Begynd 24 timer efter fødslen og frem til de er 8
dage gamle.
Overgang til fravænning: Ca. 3 dage før fravænningen og
frem til 1-2 dage efter fravænning.
Transport: Nyfravænnede grise ved ankomst til ny stald, og ved
flytning af ungsvin til slagtesvinestald.
Bedre smag: Til tildeling af bitre orale præparater. (Medicin)

God smag

En anden god grund til Tonisity Px´s store succes er dens sur-søde smag, som virker særligt
tiltrækkende på grise. Praktisk forskning på gårde viser, at smågrise indtager Tonisity Pxopløsning med stor fornøjelse allerede fra dag 2. Derudover drikker grise i alle aldre med
glæde Tonisity Px. Bare kast et blik på det på Youtube.com. Søg på tonisity
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Dag 2-8

Tonisity Px er det eneste produkt på markedet, som grise vil
drikke fra et trug allerede fra 2. dag i deres liv.

Dosering:

500 ml / kuld / dag
Tonisity Px Pulver

Vand

Tonisity Px-blanding

BLANDE
VEJLEDNING:

Brug den vedlagte Tonisity International-ske til at måle to skefulde af pr. 10 liter vand

FORBEDRET
INVESTERINGSAFKAST
* Forsøg udført på gård i Iowa, USA (TON-USA-034)
** Forsøg udført på gård i Nordirland (TON-UK-30)

160* g

Dag 8: Undersøgelser viste, at

smågrise, der fik flydende Tonisity Px
fra dag 2 vejede 160 g mere på dag 8
end dem, der ikke fik Tonisity Px.

Fravænning

Tonisity Px er en meget velsmagende væske, der kan
blandes op til vådfoder i overgangsfasen inden tørfoder
-3 d

-2 d
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500 ml / kuld / dag

Tonisity Px-blanding

Fravæningsdag

+1 d

+2 d

200 g Tonisity Px vådfoder / gris / dag

Foder

Tonisity Px-vådfoder

BLANDE
VEJLEDNING:

Tonisity Px-vådfoder laves ved at blande 1,5 l 3% Tonisity Px-opløsning med 1 kg tørfoder.

840* g

Dag 35: Undersøgelser viste, at de

smågrise, der fik flydende Tonisity Px fra
dag 2 vejede 840 g mere på dag 35 end
dem, der ikke fik Tonisity Px.

4.72** kg

Dag 94: Undersøgelser viste, at smågrise der

fik flydende Tonisity Px efter faringen og Tonisity
Px-vådfoder under fravænningen vejede 4,72 kg
mere, end dem som ikke fik Tonisity Px.

Reducer
dødeligheden
Testresultater viser nedsat dødelighed før fravænning af
grise, der fik Tonisity Px i deres første leveuge.*
* Forsøg udført på gård i Iowa, USA (TON-USA-034)
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Tarmens sundhed
Smågrise kan nemt blive dehydrerede. Testresultater viser, at
dødeligheden er mindre, og at der er færre efternølere blandt
de smågrise, der får Tonisity Px. Tonisity Px er en isotonisk
opløsning, der indeholder aminosyrer, proteiner og afbalancerede
elektrolytter, der gavner tarmens sundhed. Tonisity Px kan anvendes
til rehydrering og støtte i forbindelse med flytning til nye stalde.
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Prøv Tonisity Px
Interesseret i at se Tonisity Px i praksis
på din gård eller din kundes bedrift?
RING TIL OS:

(IRLAND) +353 1902 0026
(US) + 1 816 749 4318

BESØG OS: www.tonisity.com

