
 KROWY - STANDARD

                            - Nowatorska metoda wytwarzania chelatów pozwoliła uzyskać wyjątkowe 

podwójne połączenia mikroelementów Mn, Cu, Fe, Zu z aminokwasami. Stwarza to podstawę do 

powstania chelatów o wyjątkowej stabilności i trwałości oraz o niespotykanym dotąd odsetku

wchłanialności z przewodu pokarmowego. Intensywne prace badawcze doprowadziły do uzyskania 

organicznych połączeń magnezu z glicyną oraz przełomowych połączeń mikroelementów z lizyną!

silne, zdrowe racice,

ochrona gruczołu mlekowego i stymulacja wysokiej produkcji mlecznej,

odciążenie i regeneracja wątroby.

                           - Szczególny efekt enzymatyczny otrzymany za pomocą metabolitów drożdży. 

Pozwala na uzyskiwanie wysokiej strawności włókna z dawek dla przeżuwaczy, co pozwala wykorzystać 

niedostępne dotąd pokłady energii z pasz objętościowych.

                                          - Specjalny kompleks witaminowo – mineralny powodujący: 

wzrost syntezy bakterii żwaczowych,

odciążenie wątroby,

więcej białka dostępnego w jelicie,

wzrost poziomu białka w mleku,

wzrost poziomu selenu i magnezu we krwi.

                                 - Kombinacja probiotyku z żywymi drożdżami.

stabilizacja pH w żwaczu,

stymulowanie rozkładu włókna poprzez bakterie żwaczowe,

podniesienie poboru paszy.

WYSOKIE POZIOMY WITAMIN A, D i E dla wspomagania procesów rozrodczych.

WITAMINA A w formie chronionej w żwaczu!

SELEN w formie chronionej w żwaczu!

Co wyró¿nia 
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2    Rindamin/Rindavit - Produkty dla krów

Produkty o podwyższonej zawartości witamin dla poprawienia wyników rozrodu oraz 
z wysokim poziomem selenu. 1 mln j.m. wit. A, 4 000 mg wit. E, 100 – 200 g/ szt. dziennie.

RINDAMIN 
ES, 41, 71

RINDAMIN 23

RINDAMIN 
21, 41, 71 ATG

RINDAVIT 
ES, 41, 71

RINDAVIT 
41, 71, 91 ASS-CO

RINDAMIN LICK

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

Produkt do stosowania w całym 8-tygodniowym okresie zasuszenia. 
1 mln  j.m. wit. A, 6 000 mg wit. E, 100 – 200 g/ szt. dziennie.

Produkty uzupełnione o AMINOTRACE zawierające organiczne połączenia Zn, Mn i Cu.                                                                                         
1 mln  j.m. wit. A, 6 000 mg wit. E, 100 – 250 g/ szt. dziennie.

Wszystkie wersje produktów jak wyżej w linii RINDAMIN, dodatkowo wyposażone 
w Bovin-S-Kompleks, biotynę, niacynę i kompleks witamin z grupy B. 100 -  250 g/ szt. dziennie. 

Dodatek kombinacji probiotyku z żywymi drożdżami Sacharomyces cerevisiae.
100 -  250 g/ szt. dziennie 100 tys. mcg biotyny.

Kompletny preparat minelralno – witaminowy w postaci lizawki. Doskonałe rozwiązanie do obór 
wielostanowiskowych i na pastwisko. Wiadra 20 kg, 65 kg oraz wanny 100 kg.

RINDAVIT 
PRE LICK

Preparat w formie lizawki na fazę zasuszenia i przed wycieleniem. Zapobiega zaleganiom 
poporodowym i zatrzymaniem łożyska. Doskonały do dowolnego pobierania przez krowy.

1    Schemat stosowania produktów dla krów

RINDAVIT PRE LICK* RINDAMIN LICK*

RINDAMIN 23 RINDAMIN/RINDAVIT 41,71,91

RINDAMIN/RINDAVIT ES
(NA KISZONKĘ)

RINDAMIN ES RINDAVITAL VK

RINDAVITAL MF SAUER
PLUS KREDA

RINDAVIT
ENERGIETRUNK

ZASUSZENIE LAKTACJA

WYCIELENIE

LUB LUB

LUB LUB

LUB

*W FORMIE LIZAWKI

8 tyg. 6 tyg. 3 tyg.
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