HIDRAT-NUTRI é um suplemento eletrolítico para
reposição de minerais (K+, Na+, Cl-) essenciais para
o equilíbrio ácido-básico corporal. Contém ainda
Extrato de Semente de Uva o qual é rico em Polifenóis
que atuam como antioxidante natural.
Em condições de estresse é necessária maior
quantidade de substâncias antioxidantes. Os
polifenóis do HIDRAT-NUTRI têm propriedades
antioxidantes que auxiliam na redução dos efeitos do
estresse oxidativo, que causa danos às proteínas e
membranas lipídicas das células.
Animais com quadros de desidratação/diarréia
apresentam redução do apetite. O equilíbrio entre os
componentes do HIDRAT-NUTRI estimula a ingestão
de água pelos animais o que favorece o consumo de
alimento e a recuperação mais rápida.
A fonte energética do HIDRAT-NUTRI favorece a
absorção dos eletrólitos e, constitui-se em energia
prontamente disponível para os animais.
Composição Básica do Produto:
Bicarbonato de Sódio, Cloreto de Sódio, Cloreto de
Potássio, Extrato de Semente de Uva e Maltodextrina.
Indicação:
Suplemento solúvel para reposição de eletrólitos e
suplementação de polifenóis (antioxidante natural)
para animais.
Modo de Uso:
Diluir HIDRAT-NUTRI em água potável conforme
dosagens e período de fornecimento específico para
cada situação, disponibilizando-o para consumo à
vontade.
Níveis de Garantia
Sódio
Potássio
Cloro
Extrato de
Semente de Uva

120,00 g/kg
20,00 g/kg
100,00 g/kg
62,40 g/kg

Dosagens/Fornecimento:
Para se obter o máximo potencial do HIDRAT-NUTRI recomenda-se:
• Preparar solução fresca diariamente.
• Manter caixa d’água, linha de abastecimento e bebedouros em boas
condições de conservação, limpeza e funcionamento.
• Disponibilizar bebedouros adequados e em quantidade suficiente.
• A água deve apresentar temperatura adequada ao consumo dos
animais.
As recomendações abaixo são sugestões e podem ser ajustadas de
acordo com orientação técnica da Nutrifarma:
• Aves e Suínos:
- No alojamento dos animais: fornecer por 3 a 5 dias, na proporção
de 1 kg para cada 1.000 litros de água.
- Estresse Calórico: fornecer na proporção de 1 a 1,5 kg em 1.000
litros de água.
- Ao Parto (suínos): 2 dias antes até 2 dias após na proporção de 0,5
a 1,0 kg diluído em 1.000 litros de água.
- Desmame (suínos): 2 dias antes até 3 dias após, na proporção de
1,5 kg em 1.000 litros de água.
- Transferência / Transporte: 2 dias antes até 2 dias após, na
proporção de 0,5 a 1,0 kg para 1.000 litros de água.
- Período de manejo estressante: 2 dias antes até 2 dias após, na
proporção de 0,5 a 1,0 kg em 1.000 litros de água.
- Pré-abate: fornecer por 3 dias antes na proporção de 1,0 kg em
1.000 litros de água.
• Bezerras:
- Transição da alimentação com leite para substituto lácteo: diluir
45 gramas/1 L de água e fornecer 2 horas após o aleitamento durante
3 dias.
- Alojamento de bezerras em centros de recria: diluir 45 gramas/1,00
L de água e fornecer 2 horas após o aleitamento durante 3 dias.
• Cordeiros e cabritos:
- Transição da alimentação com leite para substituto lácteo: diluir
30 gramas/1 L de água e fornecer 2 horas após o aleitamento durante
3 dias.
• Equinos, asininos, muares e ruminantes:
- Atividades esportivas ou trabalho pesado: diluir 30 gramas/1,00
L de água e fornecer 3 a 5 L da solução/animal/dia.
• Observações
- Dose referência: 1 colher de sopa = 15 gramas de HIDRAT-NUTRI.
- Período de carência: não há.
- Associação com suplementos vitamínicos, aminoácidos e medicamentos
solúveis: não há restrição.
Apresentação:
Saco com 15 embalagens de 1 kg.
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