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LOGIC VITAMINEN EN MINERALEN  

DE WEG OM UW DIEREN GEZOND TE HOUDEN 



2

Als het buiten warmer wordt neemt de kans op hittestress bij 
pluimvee weer toe met alle gevolgen van dien.  Hittestress kenmerkt 
zich niet alleen maar door uitval, maar ook door verminderde 
voeropname en daardoor verminderde groei en productie.  Als het 
warm wordt in de stal zullen de kippen met de vleugels wijd en de 
bek open proberen de warmte weer kwijt te raken.  Een kip raakt 
immers zijn warmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via 
de ademhaling.  Het kwijt raken van die warmte lukt niet op warme 
dagen als wij de kippen daar niet mee helpen.  Extra vitaminen en 
mineralen bijgeven zal hen helpen.

Varkens kunnen niet goed tegen de hitte, omdat ze geen zweetklieren 
hebben om de warmte kwijt te raken.  Een indicator is hijgen, varkens 
ademen tot 150 keer per minuut bij hittestress.  Ook de wateropname 
stijgt en de voederopname daalt.  Dat heeft een negatief effect op de 
vruchtbaarheid en melkafgifte.  Na daling van de temperatuur zijn de 
effecten nog een hele tijd merkbaar.  Daarom is het aangewezen om 
tijdig in te grijpen en vitaminen en mineralen bij te geven.
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LOGIC VITAMINE C LIQUID

Logic Vitamine C liquid  is een aanvullend vitaminen 
mengsel ter ondersteuning van de weerstand en 
vitaliteit bij pluimvee en varkens en rundvee.

LOGIC VITAMINE C-LIQUID KAN GEGEVEN WORDEN BIJ :
• Hittestress
• Verminderde weerstand bij ziekte
• Bij opstart van kuikens of biggen om ze een ideale 

start te geven 
• Leghennen in het toppunt van hun productie 
• Na vaccinatie bij moederdieren 
• Verminderde eetlust

VOORDELEN:
 XPositieve invloed op het immuunsysteem
 XBehouden van gezonde cellen en weefsels
 XHelpt de activiteit van vitamine E in stand te houden 
 XGunstig voor de schaalkwaliteit van de eieren

Kan samen gegeven worden met de logic Electrolytes

DOSERING:
Pluimvee:  
0.5 - 1.5 liter per 1000 
liter drinkwater  
en dit voor 2-5 dagen

Varkens: 
0.5 liter per  
1000 liter water

Verpakking: 
10 Liter

BEVAT:
Natriumchloride
Kaliumchloride
Vitamine C, 
natriumcalciumascorbylfosfaat



4

LOGIC ELECTROLYTES 

Logic electrolytes bufferen de pH van het bloed, 
welke veranderd door de hogere CO2 uitstoot 
tijdens hittestress, en zorgt dat de elektrolytenbalans 
(natrium/kalium/magnesium) in de kip intact blijft 
waardoor uitdroging wordt voorkomen.
Wordt ingezet bij kippen en varkens.

VOORDELEN:
 X Logic electrolytes  
zorgen ervoor dat  
het vocht beter  
wordt vastgehouden  
in het lichaam

LOGIC MULTIVITAMINE
Logic multivitaminen is een geconcentreerd vitaminen 
mengsel  dat gebruikt wordt bij pluimvee

LOGIC MULTIVITAMINEN KAN GEGEVEN WORDEN BIJ:
Verminderde weerstand

VOORDELEN:
 XVerbetert het energiemetabolisme
 XBehoud van een normale huid en slijmvliezen
 XHulp voor het (natuurlijk) afweersysteem van de 
lichaamscellen
 XPositieve invloed op het immuunsysteem
 XAanmaak van cellen en  
weefsels
 XBehoud van sterke botten
 XGoede verloop van de  
bloedstolling

GEBRUIK:

• Best samen geven 
met Vitamine C

• starten 1 dag voor 
de hitte begint

• 1 Liter per 1000 
Liter water

GEBRUIK:

• 0.5 liter per 1000 
liter drinkwater

Verpakking: 
10 Liter

Verpakking: 
10 Liter

BEVAT:
Natriumchloride
Sorbitol
Propyleenglycol
Menadion-natriumwaterstofsulfiet 
of Vitamine K3 
Vitamine A, retinylpalmitaat 
Vitamine D3, cholecalciferol 
25-hydroxycholecalciferol 
Vitamine E of all-rac-alfa-
tocoferylacetaat 
Vitamine B1, thiaminemononitraat 
Vitamine B2, Riboflavine 
Calcium-D-pantothenaat 
Vitamine B6, pyridoxine 
hydrochloride 
Vitamine B12, cyanocobalamine 
Niacinamide 
Foliumzuur 
Biotine 
Vitamine C, 
natriumcalciumascorbylfosfaat 

BEVAT:
Dextrose
Natriumchloride
Kaliumchloride
Magnesiumchloride
Calciumchloride
Betaine, watervrije 
Vitamine B12, cyanocobalamine
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LOGIC AMINO ACIDS 

Logic amino acid wordt ingezet bij de allerkleinste 
kuikens en legpluimvee die een steuntje in de rug 
nodig hebben

VOORDELEN:
 XVangt de terugval in groei bij voederovergangen op
 XToepassing 1-2 dagen voor iedere voederovergang 
tot 1-2 dagen na de voederovergang
 XDe 7 belangrijkste aminozuren voor pluimvee zijn 
hier aanwezig!

GEBRUIK:
• 1 L per 1000 L 

drinkwater

LOGIC MINERALEN  
Logic minerals wordt gebruikt bij tekenen van stress 
en verandering van omgeving.  Het draagt bij tot een 
betere spijsvertering en immuunsysteem.

VOORDELEN:
 XBetere weerstand
 XBeter immuunsysteem
 XBetere vruchtbaarheid
 XGoede cellen en weefsels

GEBRUIK:

• 0.5 liter per 1000 
liter drinkwater

Verpakking: 
10 Liter

Verpakking: 
10 Liter

BEVAT:
Calciumchloride - Natriumchloride
Magnesiumchloride  
Koper(II)sulfaat,pentahydraat - 
Koper
Zinksulfaat,-monohydraat - Zink
Mangaan(II)oxide
Natriumseleniet - Selenium 

BEVAT:
Propyleenglycol
Glycerol
Het hydroxy-analoog van 
methionine 
L-Lysine, monohydrochloride, 
technisch zuiver 
L-threonine 
L-tryptofaan 
L-Valine 
L-Cysteïne
L-Arginine
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AEROFORTE  

Aeroforte is een natuurlijk product gebaseerd op de 
etherische oliën eucalyptus en pepermunt.   
De meest bekende effecten van etherische oliën zijn 
de antimicrobiële en antioxidante werking.

AEROFORTE WORDT INGEZET BIJ:
• Een te warm stalklimaat
• Om een betere en vrijere ademhaling te bekomen
• Rondom vaccinaties

GEBRUIK:

• Via het 
drinksysteem:  
200 ml per 1000 liter 
drinkwater gedurende  
24 uur 3 tot 4 
opeenvolgende 
dagen

• Sproeien:  
2 % oplossing, met 2 
tot 4 sproeimomenten 
per 24 uur

• Vernevelen: 2% 
oplossing, met 2 tot 
4 vernevelmomenten 
per 24 uur

Verpakking: 
10 Liter

LOGIC HYDROXY D3 

Aanvullend diervoeder voor pluimvee en varkens.

VOORDELEN:
 XVerbetert de eischaalkwaliteit
 XPositief voor de kalkhuishouding
 XVersterkt de botten

GEBRUIK:
• 0,5 L per 1000 L 

drinkwater

Verpakking: 
10 Liter

BEVAT:
Propyleenglycol
Glycerol 
25-Hydroxycholecalciferol



7

LOGIC PROSPER EO  

Voedingssupplement met een samenstelling van 
10 verschillende oregano stammen, kaneel en tijm. 
Aangevuld met prebiotische vezel.
Voor gebruik bij varkens en pluimvee
Verbetert de coccidioseproblemen bij biggen.
Vebetert streptococcenproblemen bij pluimvee.
Anti microbieel effect! 

VOORDELEN:
• Goed verteerbaar
• Helpt dieren stress te overwinnen 
• Stimuleert het drinken van water
• Verbetert de eetlust
• Versterkt de immuniteit

GEBRUIK: 

• Start op 2 weken: 
250 ml per 1000 liter 
drinkwater

• Na 4 – 5 dagen: 
350 ml per 1000 liter 
drinkwater 

• Vanaf 24 dagen: 
terug 250 ml per 
1000 liter drinkwater

Verpakking: 
10 Liter

KENOVIT E 
Kenovit E verbetert de  
voederopname en helpt hittestress  
te verlichten.

KENOVIT E WORDT GEBRUIKT BIJ:  
• Slachtkuikens, opfokkippen en leghennen
• Zeugen, opfokvarkens en vleesvarkens

VOORDELEN:
 XVerbetert de spijsvertering
 XBewezen alternatief voor AGP’s
 XOndersteunt de bovenste luchtwegen
 XVermindert hittestress
 XStimuleert de luchtopname, voederopname  
en het energiemetabolisme
 XSmaakvolle toevoeging die de wateropname 
bevordert
 XVerbetert het effect van organische zuren

Verpakking: 
1 Liter

DOSERING:
Pluimvee:  
50 - 100 ml per 1000 
liter drinkwater 

Varkens: 
50 ml per 1000 liter 
drinkwater 

BEVAT:
Propyleenglycol
Glycerol 
Mix van natuurlijke aromatische 
componenten 
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