CIELĘTA
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Provita LE - specjalnie dostosowany do potrzeb cieląt probiotyk Schaumanna stabilizujący
florę bakteryjną jelit,
zakwaszacz - preparaty mlekozastępcze posiadają obniżone pH co pozwala przygotować
pójło na cały dzień (wersja SAUER nawet na 2 dni); zakwaszenie obniża ryzyko wystąpienia biegunek,
temperatura wody - doskonała zdolność rozpuszczania się preparatu w temperaturze już 25°C!
Nie pozostawia osadu!
mleko pełne w proszku i sproszkowana serwatka w dopasowanych proporcjach,
skrócony okres odpajania - przy pomocy wybranych produktów - teraz w czasie zaledwie 8 tygodni,
mikroelementy w postaci chelatów glicynowych o podwójnych wiązaniach oraz lizynianów - NOWOŚĆ!
wysokie poziomy witamin: 75 000 j.m. witaminy A, 7 500 j.m. witaminy D3, 150 mg witaminy E,
375 mg witaminy C,
niski poziom włókna 0,1 %, który zawdzięczamy wysoce przyswajalnym mlecznym komponentom.
Produkty dla cieląt - preparaty mlekozastępcze

KALBI MILCH CM

Podstawowy preparat zarówno do tradycyjnego odchowu, jak i do automatów; zawiera kombinację kwasów.

KALBI MILCH FIT

Preparat mlekozastępczy na klasyczny trzymiesięczny okres odchowu; pH 5,7-5,9; 100g/l pójła o temp. 30-40°C.

KALBI MILCH FIT
SAUER

Specjalna wersja mleka zakwaszonego; pH gotowego pójła 4,6-4,8; 100g/l pójła o temp. 25-40°C.

KALBI MILCH
CLASSIC

Niska temperatura rozpuszczania - już od 25°C i możliwość skrócenia okresu odpajania do 10 tygodni.
Zalecana koncentracja pójła 125g/ l o temp. 25-40°C; pH 5,5-5,7.

KALBI MILCH
PREMIUM SWEET

Mleko o poziomie 24 % białka i aż 20 g lizyny dla najbardziej wymagających, pozwalające skrócić okres odpajania
do 8 tyg. Dodatkowo zawiera ekstrakty ziołowe dla podniesienia odporności cieląt; pH 6,4-6,6; 125g /l pójła o temp. 35-40°C.

KALBI MILCH
PRIMUS PROTECT

Preparat z udziałem aż 30% chudego mleka w proszku. Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki podwójnej ochronie
probiotyku i prebiotyku. Dodatkowe wsparcie gwarantuje zakwaszacz. Nasz najlepszy!
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Produkty specjalne

KALVICIN PRO

4% mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna do sporządzania paszy CJ
dla cieląt z udziałem probiotyku Provita LE.

KALBI FERM

Specjalny dodatek do siary podnoszący odporność cieląt i zabezpieczający
przed chorobami okresu odchowu. Zawiera immunoglobuliny. Dawka 50g/cielę.

KALBI LYT

Preparat elektrolitowo-energetyczny do rozpuszczania w wodzie. Najskuteczniejsza
broń hodowcy w walce z biegunkami u cieląt. Dawka 50g/ l wody; 4-8 l pójła/ szt.
dziennie.

KALBI AKTIV

Preparat mineralno-witaminowy do uzupełniania mleka pełnego. Zawiera probiotyk,
immunoglobuliny, glukozę, zakwaszacz i wysokie poziomy witamin. Dawkowanie
20g/l mleka.

KALBI FLOCS
PLUS

Specjalny prestarter w formie musli z udziałem płatków pszennych
i kukurydzianych, gniecionego owsa, suszu z zielonek i melasy. Doskonale
pobierany przez cielęta już od 1 tygodnia.

KALBICID

Specjalny preparat zakwaszający do mleka pełnego i preparatów mlekozastępczych.

KALBI VITAL

Pasta probiotyczna dla cieląt do podawania w pierwszych godzinach życia.
Wysokie poziomy witamin dodatkowo podnoszą siły obronne organizmu.

ISOLYT

Płynny preparat elektrolitowy do stosowania z mlekiem w przypadku wystąpienia
biegunki u cieląt. Dzięki temu zwierzęta nieprzerwanie zaopatrywane są
w substancje odżywcze!

KALBI TMR
ALFA PLUS

NOWOŚĆ! Gotowy suchy TMR do podawania cielętom od 1 tygodnia życia
z chelatami i preparatami enzymatycznymi.
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