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Jodoco

Jodoco NV  
produceert
innovatieve 
mengsels 

voor voer en vee

Productomschrijving

Samenstelling

Toepassingen

Voordelen

Grovax is een vloeibaar mengsel met natuurlijke bestanddelen die de darmgezondheid 
verbeteren door een stabiele en gezonde darmflora te bevorderen en de integriteit van de 
darmwand te versterken. De verschillende componenten zorgen voor een relevante aanpak 
en werken op een breed scala van fysiologische processen in de darm die elkaar versterken. 
Door deze synergie wordt een optimale darmgezondheid bereikt. De werkzame componenten 
bestaan uit organische zuren, slow-release butyraat, middellange keten vetzuren (C8, C10 en 
C12) in combinatie met specifieke essentiële oliën.

• Organische zuren (propionzuur / mierenzuur)
• Butyraat-monoglyceriden 
• Middellange keten vetzuren (C8, C10 en C12)
• Etherische oliën (Oregano en look)

• Voorkomt microbiële overgroei en vermindert het risico op dysbacteriose
• Remt E. coli, Clostridium en Streptokokken in de dunne darm
• Verbetert de kwaliteit van de darmwand
• Vermindert infectiedruk en uitval
• Verbetert de technische prestaties
• Vermindert de noodzaak van therapeutische antibiotica

Wordt gebruikt in drinkwater of voeder bij biggen en pluimvee.
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Grovax

Dosering

Producteigenschap

Levereenheid

Opslag

Houdbaarheid

Informatie

300 à 600 ml Grovax per 1000 liter drinkwater

• 1 l fles
• 25 kg can
• 200 kg drum
• 1000 kg PE container (IBC)
• Bulk (vanaf 10 ton)
• Andere verpakking op aanvraag

Tot en met 24 maanden na de productiedatum mits in de originele verpakking en bewaard 
onder de beschreven opslagcondities.

• Voor België: 
 Olivier Geerts | olivier.geerts@jodoco.com | tel +32 (0)476 44 50 83 
 Daniel de Buck | daniel.de.buck@jodoco.com | tel +32 (0)496 87 98 42
• Voor Nederland: 
 Mark van den Ende | mark.vandenende@jodoco.com | tel + 31 (0)6 46 60 36 36

Boven de 15°C, koel, droog en uit de zon.

Vorm: Vloeibaar.


