Complett – Keragen Longlife®
Ισορροπιστής για αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής
µε Keragen Longlife®
“για µεγάλης διάρκειας, υγιείς και παραγωγικές αγελάδες”
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ισορροπιστής Complett περιέχει:
• Τον ενεργό παράγοντα Keragen Longlife®.
• Τα Χηλικά ιχνοστοιχεία Zn, Mn, και Cu µε πολύ υψηλή
βιοδιαθεσιµότητα (χηλικές ενώσεις της Γλυκίνης).
• SeProtect® (Σελήνιο, προστατευµένο στη µεγάλη κοιλία).
• Β-Protect® (Βιταµίνες Β, προστατευµένες στη µεγάλη
κοιλία, για αξιόπιστη προµήθεια, ακόµη και σε δύσκολες
καταστάσεις).
• Ρυθµιστικές ουσίες του pH της µεγάλης κοιλίας.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε βιταµίνες.
• Ιδιαίτερα υψηλή ποσότητα βιοτίνης.
Το Keragen Longlife® διασφαλίζει µεγάλης διάρκειας υγιή
και παραγωγικά ζώα, διαµορφώνοντας:
 Υγιείς Οπλές: διεγείρει τον σχηµατισµό της κερατίνης
 Υγιείς Μαστούς: µείωση σωµατικών κυττάρων στο
γάλα
 Σταθεροποίηση Μεταβολισµού: πρόληψη κετώσεων,
µέγιστη ανάπτυξη των ωφέλιµων µικροοργανισµών της
µεγάλη κοιλίας, καλύτερη λειτουργία του ήπατος
ΣΥΝΘΕΣΗ
Ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό µονοασβέστιο, διττανθρακικό νάτριο, οξείδιο του µαγνησίου,
µελάσα ζαχαροτεύτλων, φορέας: βήττες σίτου, ριζίδια
βύνης, premix βιταµινών και ιχνοστοιχείων.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χορηγείστε τον ισορροπιστή σε ποσότητα, 10 γραµµαρίων
ανά κιλό καταναλισκόµενης ξηράς ουσίας, ή σύµφωνα µε
τον παρακάτω πίνακα:
γραµµάρια/ζώο/ηµέρα
Αγελάδες σε γαλακτοπαραγωγή
15 λίτρα γάλα

130

25 λίτρα γάλα
35 λίτρα γάλα

170
210

45 λίτρα γάλα

250

Αγελάδες σε ξηρά περίοδο*
Νεαρά βοοειδή

100
50 – 120

Μοσχάρια, µοσχίδες

20 – 50

*Για το χρονικό διάστηµα των 3 εβδοµάδων προ τοκετού
(Close up) χορηγείστε τον ειδικό ισορροπιστή για ξηρά
περιόδο Prophos Keragen- Longlife.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)

18,00
3,00
5,00
8,50

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg
BITAMINH A (3a672a)
800.000
BITAMINH D3 (Ε671)
100.000
BITAMINH E (3a700)
5.000
BITAMINH* B1 (3a821)
120
BITAMINH* B2
90
80
BITAMINH* B6 (3a831)
BITAMINH* B12
600
ΠΑΝΤ. ΑΣΒΕΣΤΙΟ* (3a841)
300
ΝΙΑΣΙΝΗ* (3a314)
2.000
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ* (3a316)
12
ΒΙΟΤΙΝΗ* (3a880)
100.000
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607)
3.000
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603)
3.000
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506)
1.500
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502)
1.500
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
450
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (E4)
450
ΙΩ∆ΙΟ (I) (3b202)
100
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304)
22
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (Ε8)
15
SeProtect® (Ε8)
15

I.U.
I.U.
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

*To 50% των βιταµινών του συµπλέγµατος Β
είναι σε προστατευµένη µορφή (Β-Protect®)
Για
περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά µε την κατάρτιση σιτηρεσίων
να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς
της Εταιρείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ο ισορροπιστής Complett-Keragen
Longlife® εισάγεται από τη Γερµανία
συσκευασµένος σε σάκους των 25 kg.
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και
ξηρό.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera
πληρούν τις προδιαγραφές
ποιότητας και ελέγχου των
παρακάτω φορέων : DLG
plus, QS, A food, DIN EN ISO
9001, HACCP, GMP+, IFS
(International Food standard).
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