
De beste resultaten worden bekomen via dagelijkse inname van 
Choline-gestabiliseerd vloeibaar orthosiliciumzuur;  

SILI-FERT A is daarom een preventieve en essentiële 
toevoeging voor een gebalanceerde voeding van uw dieren 

 

  Uw Belgische bondgenoot tegen veroudering 
 

 Sili-Fert A         Choline-gestabiliseerd OrthoSiliciumzuur 

 

Optimaliseert de groei en herstel na blessures en de weerstand van dieren tegen stress en ziekten… 
voor een goed functionerend metabolisme en een boost van het eigen immuun- of afweersysteem! 
 

Wat kan SILI-FERT A voor u betekenen?  
 
   SILI-FERT A is een activerende cellulaire voedingstof en geschikt voor elk dier  

   SILI-FERT A is een regulator en stimulator en verhoogt het immuunsysteem  

   SILI-FERT A is compatibel met elk type voedingssupplement 

   SILI-FERT A zorgt voor optimale groeistimulatie bij jonge dieren en veulens  

   SILI-FERT A werkt om blessures te minimaliseren en om wonden sneller te herstellen 

 

Voordelen 
  

 100% dopingvrij biologisch beschikbaar organisch supplement 

 Stimuleert en reguleert de groei van alle soorten dieren 

 Helpt tegen veroudering van organen en dehydratatie van de huid 

 Verbetert het metabolisme van alle lichaamscellen en de regeneratie  

 Slechts 0.05 ml per 10 kg = 1 druppel per 10 kg per dag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Orthosiliciumzuur van SILI-FERT A is de enige vorm van Silicium die 100% opneembaar en  
noodzakelijk is voor alle belangrijke functies van de organen en voor de algemene gezondheid.  

 

 
SILI-FERT A verbetert de groei en de natuurlijke weerstand van alle soorten zoogdieren en vogels  

 
SILI-FERT A is geschikt voor jonge, volwassen en voor de oudere dieren… 

 
 

 

              Severi Technologies                                                   www.liquidsilicium.com 



Elastische gewrichten en 
vernieuwt kraakbeen (helpt 

tegen Artritis) 

Silicium regenereert hart-, 
long- en bloedvatencellen en 
versterkt deze organen tegen 

ouderdomsverschijnselen! 

Tegen rotstraal, 
brokkelhoeven  

en scheuren  

SILI-FERT A 
Groeiregulator, immuniteitsbescherming en snel herstel o.b.v. Orthosiliciumzuur 

 

SILI-FERT A is een geconcentreerde vorm van 100% biologisch beschikbaar Orthosiliciumzuur [Si (OH)4], 
goedgekeurd voor dieren om o.a. het immuunsysteem te verbeteren, de regeneratie van kraakbeen voor gewrichten 
en botten, sterkeren hoeven, mooiere vacht en haren… om interne (sport)blessures en wonden sneller te genezen. 

 

Gegarandeerde Minimum Analyse 
 100% BIO beschikbaar Orthosiliciumzuur [Si(OH)4] :  …………………………………………………………………………….……………..………..…….     2.2% 
 Gestabiliseerd met Choline :  ……………………………………………………………..……………………………………………………………….……………..………..…….    14.6% 
 Verrijkt met MSM (MethylSulfonylMethaan) :  ……………..……………………………………………………………….…………….……………..………..…….     6.0% 
   
Disclaimer: (1) Als er extra spanningen worden waargenomen, mogen de frequenties en / of volumes van de behandelingen met maximaal 2 tot 3 
druppels per 10 kg lichaamsgewicht per dag worden verhoogd. (2) Gebruik voor standaardbehandelingen zoals aangegeven één druppel per 10 kg 
gewicht. Een paard van 500 kg heeft een dagelijkse dosis van 50 druppels ~ 2.5 ml nodig; deze dosis mag dus verhoogt worden tot 5 ml 
(gedurende maximum 2 weken) en tot 7.5 ml per dag gedurende maximum 1 week. (3) De behandeling dient men onmiddellijk te starten en de 
aanbevolen dosis dagelijks toedienen via het drinkwater. (4) Men kan Sili-Fert A ook eventueel verdunnen in een glas water en over het voeder 
besprenkelen. (5) Richtlijn: 20 druppels = 1 ml voor een dier van 200 kg; katten, honden enz. met een gewicht lager dan 10 kg: 1 druppel per dag  
Andere richtlijnen: (1) Sili-Fert A moet na verdunning worden toegediend, bij voorkeur ‘s morgens. (2) Consequent dagelijks toedienen en de 
behandeling 2 à 3 maanden volhouden. (3) Draag een geschikte veiligheidsbril of een chemische veiligheidsbril. (4) Draag geschikte beschermende 
kleding en handschoenen om blootstelling van de huid te voorkomen. (5) Buiten bereik van kinderen houden. (6) De gebruikte verpakking verwerken 
in overeenstemming met federale, provinciale en lokale voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stockage en verpakking 

SILI-FERT A kan 1 jaar na opening bewaard worden (15° en 25°C) Lot Nummer:……………………………… Vervaldatum:………………………………… 

Containers : □ 100 ml (Netto gewicht = 0.113kg), □ 1 Liter (Netto gewicht = 1.13kg), □ 5 Liter (Netto gewicht = 5.65kgs) 

Registratienummer  : BE355  
  

Severi Technologies                      +32 468 115 335                       info@silifert.eu  

Versterkt de 
haren en glans 

Sterkere hoeven en 
voorkomt Laminitis 

Silicium boost het 
celmetabolisme 

Versterking 
van de pezen 
en ligamenten 

Silicium  
versterkt het 

immuunsysteem 

Mooie en 
glanzende vacht 

Beenderen en 
botten worden 
sneller hersteld 

Helpt tegen maagzuur- 
en ingewanden- en 

spijsverteringsklachten 


