Zdravé a výkonu schopné vemeno

Co je to Mastitisan®?

Výr. č. 8012

Mastitisan® je komplex účinných látek speciálně vyvinutý pro dojnice, který se skládá z vitamínů, organicky vázaných mikroprvků a speciálních látek, které podporují dobrý zdravotní stav vemene a zamezují jeho onemocněním,
případně významně zkracují délku a zvyšují úspěšnost léčby již vzniklého onemocnění.
Vlastnosti produktu Mastitisan®?
• Vitamín E a selen podporují obranyschopnost a zlepšují ochranu buněk.
• Niacin podporuje energetický metabolismus a tvorbu mléka.
• Organicky vázaný a anorganický zinek chrání proti enterokokovým infekcím.
• Sorban draselný eliminuje bakterie způsobující onemocnění, kvasinky
a houby v bachoru a podporuje tvorbu imunoglobulinu v tkáních.
Dávkování produktu Mastitisan®
• Důležité: podporujte zdravotní stav vemene již od počátku prostřednictvím
Sano konceptů výživy pro odchov jalovic, zaprahlých krav i dojnic.
• Mastitisan® slouží k dodatečnému zlepšení zdravotního stavu vemene.
• V období stání na sucho (50 dnů) zkrmujte 25 g Mastitisan® na kus a den.
• V období laktace 2 × 6 týdnů v roce zkrmujte 50 g Mastitisan® na kus a den.
Účinky Mastitisan®

Váš prospěch s Mastitisan®

✓ Snižuje obsah somatických buněk v mléce.
✓ Zvyšuje obranyschopnost vemene.

✓ Zdravé vemeno
✓ Vyšší mléčná užitkovost

✓ Podporuje léčbu zánětů vemene.
✓ Posiluje svalovinu svěrače strukového kanálku.

✓ Lepší kvalita mléka
✓ Nižší náklady na léčbu

✓ Podporuje tvorbu keratinu ve strukovém kanálku
a tím i ochranu před infekcemi.
✓ Posiluje obranyschopnost dojnice.

✓ Vysoká celoživotní užitkovost

Složení: Uhličitan vápenatý, pšeničné otruby, pivovarské kvasnice sušené, lněné expelery, síran hořečnatý
Obsahuje (analytické složky): Hrubý protein: 7,0 %, hrubé oleje a tuky: 1,5 %, hrubá vláknina: 2,4 %, hrubý popel: 35,0 %, vápník: 7,5 %, fosfor: 0,3 %, sodík: 0,0 %, hořčík: 1,0 %, síra: 1,1 %
Doplňkové látky v kg (skupiny a funkční skupiny): Nutriční doplňkové látky (3.a – vitaminy): Vitamín E/all-rac-alfa-tokoferol acetát (3a700): 10.000 mg, niacin (3a314): 25.000 mg, (3.b – stopové prvky): chelátová forma zinku se syntetickým glycinem, hydrát: 5.000 mg a oxid zinečnatý: 5.000 mg jako zinek (E 6): 10.000 mg, seleničitan sodný jako selen (E 8): 40 mg,
Technologické doplňkové látky (1.a – konzervanty): kalium-sorbát (E 202).

