DairyPilotFlavoVital®
Συµπλήρωµα διατροφής για βοοειδή
(για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και ανάπτυξη & πάχυνση µόσχων
µε υψηλή περιεκτικότητα ζωντανής µαγιάς και βοτάνων)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
είναι
Το
DairyPilotFlavoVital®
εξειδικευµένη τροφή για αγελάδες
υψηλής
γαλακτοπαραγωγής,
ανάπτυξη νεαρών µόσχων και
παχυνόµενα βοοειδή.
Ο
βέλτιστος
συνδυασµός
ζωντανής
µαγιάς,
φρούτων,
βοτάνων και βιταµινών του
συµπλέγµατος
Β
επηρεάζει
θετικά τη δραστηριότητα των µικροοργανισµών της
µεγάλης κοιλίας.
Το DairyPilotFlavoVital® βελτιώνει το περιβάλλον της
µεγάλης κοιλίας, ακόµα και αν το ζώο τρέφεται µε υψηλές
ποσότητες
συµπυκνωµένων τροφών.
Η
υψηλή
περιεκτικότητα της ζωντανής µαγιάς αυξάνει τη
δραστηριότητα των µικροοργανισµών της µεγάλης
κοιλίας.
Το θετικό αποτέλεσµα είναι µέγιστη πρόσληψη τροφής
και καλύτερη πεπτικότητά της.
Χρησιµοποιώντας το DairyPilotFlavoVital®:
• Ο κίνδυνος της οξέωσης µειώνεται σταθεροποιώντας το
pH της µεγάλης κοιλίας.
• Υποστηρίζεται η ανάπτυξη των µικροοργανισµών της
µεγάλης κοιλίας.
• Αυξάνεται η πρόσληψη της τροφής και
η γαλακτοπαραγωγή.
• Αυξάνεται η γευστικότητα της τροφής.
• Υποστηρίζει υψηλές αποδόσεις και γονιµότητα.
• Αυξάνει την ηµερήσια αύξηση βάρους.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΙΝΩ∆ΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ)
ΝΑΤΡΙΟ (Na)
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΝΑ Kg
BITAMINH B1 (3a821)
BITAMINH B2
BITAMINH B6 (3a831)
BITAMINH B12
ΝΙΑΣΙΝΗ (3a314)
ΠΑΝ.ΑΣΒΕΣΤΙΟ (3a841)
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)

ΣΥΝΘΕΣΗ
FlavoVital®: επεξεργασµένα προϊόντα φρούτων
(σταφύλι, µήλο, ελιά) και βοτάνων (µέντα,
δεντρολίβανο,
ρίγανη,
χαµοµήλι,
βάλσαµο),
σιµιγδάλι πιτύρων σίτου, σιτάρι, ανθρακικό
ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, οξείδιο του µαγνησίου.
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΓΙΑ
400x109 CFU/kg Saccharomyces cerevisiae
NCYC SC 47, E1702

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το συµπλήρωµα διατροφής έχει υψηλή
περιεκτικότητα
ζωντανής
µαγιάς.
Συνεπώς
συνίσταται η χορήγηση του, για µεγιστοποίηση των
αποδόσεων ως εξής:
30 - 200 g/ζώο/ηµέρα ή
5 g/kg καταναλισκόµενης
ξηράς ουσίας
Αγελάδες
• τρεις εβδοµάδες πριν
γαλακτοπαραγωγής από τον τοκετό: 60g
• καθ’ όλη τη διάρκεια της
γαλακτοπαραγωγής: 100-150g
• σε περίοδο stress: έως 200g
Ανάπτυξη νεαρών
µόσχων
και
Πάχυνση µόσχων
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Το
συµπλήρωµα
διατροφής
DairyPilotFlavoVital® εισάγεται από τη
Γερµανία συσκευασµένο σε σάκους των
20 kg.
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Τα προϊόντα της Josera πληρούν τις
προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου
των παρακάτω φορέων: DLG, LGA
InterCert (ISO 9001: 2008, HACCP,
GMP+), QAL Gmbh (A Futter, QS).
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ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.
3ο ΧΛΜ E.O. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ
60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ: 2351025222, FAX: 2351025228

20 – 50 g/ζώο/ηµέρα ή
10 g/kg καταναλισκόµενης
ξηράς ουσίας

JOSERA HELLAS Α.Ε.
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