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ZellPro 
Pasza na stres
Stres może bardzo ujemnie 

oddziaływać na wydajność krów 

mlecznych. Nowy, inteligentny 

kompleks chroniący komórki 

zapobiega wystąpieniu stresu 

oksydacyjnego u krów wysokowydajnych.
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ZellPro
Potrójny mechanizm ochronny   

Aktywna metabolicznie 
witamina E i selen przyswajalny 
w żwaczu i jelicie cienkim

witamina E 
i selen

miedź, 
mangan, 
cynk

antyoksydanty

Organiczne łączenia 
mikroelementów 
AMINOTRACE

Antyoksydanty optymalnie 
chroniące komórki

Metabolizm krów mlecznych może, w fazach 

krytycznych, ulec zaburzeniom na skutek stresu 

oksydacyjnego, wywołanego niesprzyjającymi 

czynnikami środowiskowymi, żywieniowymi                   

i hodowlanymi. 

Do akcji wkraczają wtedy agresywne wiązania 

zawierające tlen, tzw. wolne rodniki, które 

zaczynają niszczyć komórki, osłabiając w ten 

sposób system odpornościowy.

Nowy kompleks chroniący komórki ZellPro 

wyłapuje wolne rodniki, poprawia status 

antyoksydacyjny bydła mlecznego i chroni 

zwierzęta przed chorobami uwarunkowanymi 

sytuacjami stresowymi.

Krowy mleczne posiadają umiejętność dopaso-

wania swojej przemiany materii do wymagań 

danej fazy. Najważniejszą kwestią jest 

przestawienie  metabolizmu energii w trakcie fazy 

przejściowej. Przemiana energii wiąże się ze 

zużyciem tlenu. Jednak do 5 % pobranego tlenu 

przekształca się w formy niszczące komórki tzw. 

wolne rodniki. Są one efektem ubocznym                   
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zachodzącego procesu przemiany energii                       

w komórkach. Te bardzo reaktywne wiązania 

niszczą struktury komórek oraz zaburzają ich 

stabilność, przyczyniając się w ten sposób                     

do zwiększenia ryzyka infekcji.

Stres oksydacyjny nie jest stanem, który można 

wykryć u zwierząt w sposób bezpośredni. Wyraża 

się on pośrednio poprzez antyoksydacyjną 

pojemność organizmu zwierząt i można go 

rozumieć jako przeciwnika systemu obronnego.

Przyczyny i rozmiar stresu oksydacyjnego mają 

wielorakie podłoże. Procesy zapalne jak np. 

zapalenie wymienia oraz utleniona, zjełczała 

pasza oddziałują negatywnie na status oksydacyj-

ny. Wśród czynników stresogennych wyróżniamy:

- czynniki uwarunkowane środowiskiem: upał, 

wilgotność, transport, ból, zmiana stanowiska                 

i wszelkie inne procesy, do których zwierzę nie jest

  Co to jest stres oksydacyjny?

 przyzwyczajone,

- czynniki uwarunkowane żywieniem: niska 

jakość paszy, niedobór energii, nadmiar żelaza,

- czynniki własne: ocielenie, choroby bakteryjne, 

wirusowe i grzybowe.

Gdy w wyniku nasilenia się elementów sprzyja-

jących, produkcja rodników jest na tyle wysoka, 

że układ immunologiczny organizmu - jego 

pojemność antyoksydacyjna -  nie daje rady, 

dochodzi do stresu oksydacyjnego. Oznacza on 

brak równowagi pomiędzy przeciwutleniająco 

działającymi substancjami a reaktywnymi 

formami tlenu. Stan ten prowadzi do wyraźnego 

osłabienia odporności i w efekcie do wyłączenia 

systemu obronnego.

Natura, w obronie przed wolnymi rodnikami, 

rozwinęła własny system ochronny. Antyoksy-

danty, zwane także "łapaczami rodników",               

  Jak działają antyoksydanty?



Schaumann Polska Sp. z o.o., ul. Chrobrego 14, 62-200 Gniezno, tel. +48/61/424-52-05, www.schaumann.pl 

 AKTUALNOŚCI Z SCHAUMANNA                              

2    Program RINDAMIN

Program RINDAVIT Program RINDAVIT

Witaminy Witaminy

ASS-CO FERM

ASS-CO FERM

BOVIN-S-
KOMPLEX

BOVIN-S-
KOMPLEX

BOVIN-S-
KOMPLEX

BOVIN-S-
KOMPLEX

BOVIN-S-
KOMPLEX

RINDAMIN RINDAMIN ATG RINDAVIT RINDAVIT ATG RINDAVIT
ASS-CO ATG

RINDAVIT
PLUS ATG

RINDAVIT PLUS
ASS-CO ATG

Witaminy Witaminy Witaminy Witaminy Witaminy

Biotyna Biotyna

ZELLPRO
z AMINOTRACE

ZELLPRO
z AMINOTRACE

ZELLPRO
z AMINOTRACE

ZELLPRO
z AMINOTRACE

ZELLPRO
z AMINOTRACE

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

Makro- 
i mikroelementy

  Zastosowanie i wyniki 

Udział poszczególnych antyoksydacyjnych 

komponentów składających się na ZellPro został 

dobrany tak, aby uzyskać maksymalną 

skuteczność. ZellPro aktywuje  antyoksydacyjną 

odporność i tworzy wysoką ochronę wobec 

wolnych rodników.

Na poziomie przemiany energii, układ immuno-

logiczny organizmu tworzy za pomocą ZellPro 

inteligentny mechanizm ochronny, który działa 

na trzech stopniach:

Stopień 1: Zahamowanie rozwoju agresywnych 

wiązań zawierających tlen

Stopień 2: Neutralizacja już powstałych 

rodników 

Stopień 3: Naprawa i regeneracja uszkodzonych 

komórek

ZellPro przeciwdziała tlenowemu 

zepsuciu dawek pokarmowych, wspiera 

antyoksydacyjny status krów wysoko-

wydajnych i dzięki innowacyjnemu 

mechanizmowi ochronnemu odciąża 

układ immunologiczny zwierząt. 

Ma to ogromne korzyści zarówno dla 

pojedynczej komórki jak i całego orga-

nizmu. Dzięki ZellPro przeciwutlenia-

jące możliwości organizmu wyraźnie się 

zwiększają. Odporność się zwiększa                 

a choroby wywołane stresem oksyda-

cyjnym zaczynają się cofać. Schau-

mann oferuje ZellPro w produktach linii 

Rindamin i Rindavit (zob. rys. 2). 

ZellPro - kompleks 
chroniący komórki 

1    Działanie ochronne i przeciwutleniające - efekt synergiczny ZellPro

Antyoksydanty syntetyczne

Antyoksydanty roślinne

ZellPro                                                       

Witamina E

Ochrona                                 Działanie

Dawka paszowa  Przewód pokarmowy  Metabolizm 
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Wiadomo również, że wysoce przyswajalne 

organiczne łączenia mikroelementów AMINO-

TRACE redukują liczbę wolnych rodników i tym 

samym uzupełniają, jedyne w swoim rodzaju, 

działanie kompleksu chroniącego komórki 

ZellPro.

Działanie ZellPro koncentruje się na systema-

tycznym i jak najlepszym zaopatrzeniu zwierząt               

w przeciwutleniacze. Optymalny pod kątem 

obrony profil przeciwutleniaczy ZellPro jest sumą 

innowacyjnie sprężonych, antyoksydacyjnie 

skutecznych elementów składowych. Ich 

synergiczne współdziałanie chroni paszę przed 

zepsuciem i jest skuteczne aż do znalezienia się               

w przewodzie pokarmowym krowy i przemiany 

materii. (zob. rys 1). Ten szczególny mechanizm 

ochronny przesuwa oddziaływanie witaminy E               

na moment przemiany materii, wspiera dodat-

kowo pobór tej wartościowej witaminy, znacznie 

zwiększając jej skuteczność. Współdziałanie 

witaminy E i selenu, przyswajalnego w żwaczu                

i jelicie cienkim, zabezpiecza dodatkowo 

efektywność  statusu antyoksydacyjnego.                   

hamują niszczenie niezbędnego do życia tlenu, 

odbierając powstałym przy tym produktom ich 

reaktywność. 

Substancje o działaniu przeciwutleniającym                

to m.in.: witamina E, beta-karoten oraz mikroele-

menty: miedź, cynk, mangan  a zwłaszcza selen.

Układ immunologiczny tworzy za pomocą tych 

substancji inteligentny mechanizm ochronny, 

działający na wielu poziomach i różnych 

płaszczyznach. 

ZellPro, optymalny kompleks ochronny, stwo-

rzony przez Instytut Badawczy Schaumann-a, 

zabezpiecza status oksydacyjny bydła.

 

Nowy kompleks substancji 
czynnych ZellPro
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