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+ VITAMÍN D3

Doplňkový zdroj vápníku + vitamín D3 + bypass energie
pro krávy a ovce.
Použití přípravku:
Pomáhá při prevenci mléčné horečky
Doplněk intravenózní aplikace vápníku v klinických případech
hypocalcemie.
Při nástupu laktace má kráva vysokou potřebu vápníku a energie.
Nedostatek vápníku anebo energie může způsobit v době otelení řadu
problémů, jako například ulehnutí, mléčnou horečku, ketózu a následné
problémy jako například zadržení placenty.
Cal Plus
Obsahuje 50 gramů Ca ve formě pohotového i pomalu se
uvolňujícího vápníku. Pohotový zdroj velmi rychle zvyšuje hladinu
vápníku v krvi a je kombinován s dlouhodobě uvolňujícím zdrojem
vápníku.
Obsahuje zdroj chloridu, který pomáhá mobilizaci vápníku a zvyšuje
jeho absorpci.
Pomáhá při přeměně vitamínu D3 z neaktivní na aktivní formu
Zajišťuje zdroj bypass energie
Podporuje funkci jater
Pomáhá předcházet vzniku ketóz
Krmný návod:
Krávy:
1x láhev Cal Plus 12 hodin před otelením
1x láhev Cal Plus okamžitě po otelení
1x láhev Super Phos 8 – 12 hodin po otelení
Ovce:
80 ml na kus ve stejném schématu
*Před použitím dobře protřepat.
Dodává:
BIOFERM CZ, spol. s r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno, tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600
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TEKUTÝ DOPLŇKOVÝ ZDROJ FOSFORU A VÁPNÍKU

+ VITAMÍN D3
Aplikace:
Ve všech případech deficitu fosforu
12 – 24 hodin po otelení jako podpůrné opatření proti
mléčné horečce
Na podporu plodnosti 3 – 4 týdny před inseminací nebo
připuštěním
Při ztrátě žravosti denně až do úplné nápravy stavu.
Například při použití sedativ anebo po chirurgickém
zákroku.
Super Phos je ideální krmný doplněk pro doplnění diet krav a ovcí v období
zvýšené potřeby jak fosforu tak vápníku, například mléčná horečka. Téměř
polovina všech krav trpících potížemi ulehnutí souvisejícími s mléčnou
horečkou vykazuje subnormální hladiny jak fosforu tak vápníku.
Super Phos jako doplněk k terapii perturient paresis (mléčná horečka)
snižuje dobu trvání ulehnutí (nízký obsah fosforu v krvi)
zvyšuje účinnost první intravenózní aplikace vápníku
je vysoce bio-využitelný
Každá láhev přípravku Super Phos obsahuje 45 g fosforu a 55 g vápníku
ve vysoce chutné a stravitelné formě.
Dávkování:
Krávy
1 láhev, druhá láhev může být opakovaně podána po 10 hodinách.
Ovce
60 ml
Jehňata 30 ml
*Před použitím dobře protřepat.
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