KROWY - PRODUKTY SPECJALNE

Co wyró¿nia
Rindavital?

• SPECJALNE PRODUKTY dla wspomagania wysokiej produkcji mlecznej i utrzymania statusu
zdrowotnego krów wysokowydajnych,
• OCHRONA ZDROWIA racic i wymienia oraz stymulowanie wysokiej płodności,
•
CHELATY GLICYNOWE O PODWÓJNYCH WIĄZANIACH w tym cynku,
manganu i miedzi w formie organicznych połączeń oraz CHELATY LIZYNOWE (LIZYNIANY) NOWOŚĆ!,
• SPECJALNIE DOBRANY POZIOM BIOTYNY dla poprawy jakości rogu racicowego,
• DODATEK -KAROTENU w preparatach CAROVIT, RINDAVITAL EXTRA oraz RINDAVITAL VK,
• WITAMINA A w formie chronionej w żwaczu,
• WITAMINA E w dawkach uderzeniowych,
• ASS-CO-FERM - kombinacja probiotyku z drożdżami Sacharomyces cerevisiae dla stymulacji
funkcji żwacza,
• NIACYNA - bierze udział w przemianie energii, co jest szczególnie istotne w okresie
okołoporodowym dla obniżenia ryzyka ketozy,
•
- komponenty o działaniu enzymatycznym na włókno i skrobię ułatwiające dostęp
dla drobnoustrojów żwaczowych.
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Schemat stosowania produktów do zadań specjalnych

PROBLEM

ROZWIĄZANIE

KOMÓRKI SOMATYCZNE

RINDAVITAL TOP

ZDROWOTNOŚĆ RACIC

RINDAVITAL PLUS

ROZRÓD

CAROVIT, RINDAVITAL EXTRA

ZALEGANIA, PORAŻENIA, ZATRZYMANIE ŁOŻYSKA

RINDAVITAL VK, RINDAVITAL MF SAUER

GRZYBY, MYKOTOKSYNY

RINDAVITAL PROTECT
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Produkty specjalne

RINDAVITAL
TOP ATG

Preparat dla utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego wymienia i racic dzięki
obecności kompleksu BoFITal i biotyny. Wspomagająco w działaniach zmierzających
do obniżenia poziomu komórek somatycznych.

RINDAVITAL
PLUS ATG

Produkt stymulujący zdrowotność racic, wymienia oraz poprawiających parametry
rozrodu. Zawiera kompleks BoFITal, biotynę, niacynę oraz Bovin-S-Kompleks.
Wspomaga wydajność mleczną i syntezę białka w mleku.

RINDAVITAL
EXTRA ATG

Preparat dla najbardziej wymagających krów o bardzo wysokiej wydajności.
Dodatkowo zawiera jeszcze -karoten, niacynę i kompleks ASS-CO-FERM z żywymi
koloniami drożdży. Chroni organizm krowy w okresie ekstremalnie wysokiej
mleczności.

CAROVIT

Koncentrat witaminowy o wysokiej zawartości -karotenu, witaminy A i E,
biotyny, niacyny oraz organicznych połączeń mikroelementów dla stymulacji
czynności układu rozrodczego.

RINDAVITAL VK

Zastosowanie w fazie przygotowawczej na 3 tygodnie przed porodem, stosowany
w profilaktyce zalegania poporodowego oraz dla poprawienia żywotności cieląt
i wyników rozrodu (zawiera -karoten!). Wersja C PLUS dodatkowo z karnityną.

RINDAVITAL
MF SAUER

Żywienie krów zasuszonych. Zawiera gorzkie sole i chelaty mikroelementów.
Zapobieganie powikłaniom poporodowym: zaleganiom, zatrzymaniom łożyska
oraz przemieszczeniom trawieńca.

RINDAVITAL
ENERGIETRUNK

Pójło dla krów po wycieleniu. Reguluje poziom elektrolitów, glukozy oraz
mikroelementów. Dostarcza dawkę żywych drożdży dla regulacji mikroflory
żwacza.

RINDAVITAL
PROTECT

Preparat do zastosowania przy złej jakości higienicznej pasz. Zawiera substancje
wiążące mykotoksyny, wysoki poziom antyoksydantów, w tym witaminy E.
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