
CESTA JAK ZVÝŠIT PRODUKCI
MLÉKA S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY

Zánět po otelení (krvavé mléko)

speciální balzám na vemena určený především na odstranění otoků
(„plchů“) na vemeni po otelení

dvakrát denně provést masáž vemene prvních sedm dní
po otelení. S úspěchem lze využít i na revitalizaci vemene zdravých
dojnic.

Použití:

EUTERGEL 2,5 LITROVÝ:
1.

Vločky v mléce (počáteční mastitida)

balzám na podporu léčby mastitidy speciálně vyvinutý na hloubkovou
ochranu tkáně vemene se silným a prokazatelným regeneračním
účinkem. Vytváří obrannou vrstvu na pokožce a chladí do hloubky tkáně.

při prvních náznacích onemocnění vemene (sraženiny, vločky,
krev v mléce apod.) provést masáž vemene dvakrát denně do zlepšení
stavu. Balzám je účinný i při velmi těžkých stavech, kdy výrazně
podporuje regeneraci postižené tkáně a urychluje
proces léčby.
Použití pro všechny druhy hospodářských zvířat.

Použití:

ENSBONA BLAU PLUS 500 ML FLIC FLAC:
2.

Připravili jsme pro vás balíček ochranných prostředků na ochranu vemene,
které vám ušetří, nemalé prostředky a zvýší užitkovost vašich dojnic.

Celková úspora proti standardnímu ceníku je 21%



CESTA AKO ZVÝŠIŤ PRODUKCIU
MLIEKA S MINIMÁLNYMI NÁKLADMI

Popraskané, vysušené vemeno

Pravý mléčný tuk s vysokým obsahem zinku a cenných rostlinných
extraktů.

na vysušená a popraskaná vemena, včetně rukou dojičů.
Natírat dvakrát denně, případně dle potřeby.
Zanechává dlouhotrvající mastný film.

Použití:

HYGIENA MELKSALBE 1 LIT:
5.

Horečnaté stavy vemene, kloubů a šlach

Balzám s extrémně chladivým účinkem určený na horečnaté stavy.
Ochlazuje postižené místo až o 3,7 °C. Obsahuje 35% pravého
peprmintového oleje (máta kořenitá – přírodní extrakt).

horečnaté stavy vemene, kloubů a šlach. Natřít dvakrát denně,
případně dle potřeby. Eliminuje bolest, použitelný na ulehnuté dojnice.
Je vhodný na všechny hospodářské zvířata.

Použití:

MINT PLUS 500 ML FLIC FLAC:
4.

Všechny přípravky jsou bez ochranné lhůty!
Splňují normu EKO!

DRACHENBLUT WUNDSPRAY 500 ML SPREJ:

Zapařená vemena, kastrační a těžko se hojící
rány, ekzémy

sprej s obsahem dračí krve na léčbu těžko hojících se ran. Velmi hořký
extrakt zabraňuje olízáváni, kyselina mléčná ničí baktérie. Velmi
vhodný pro zapařeniny a případně i na poškozené ruce dojičů.
Použitelný na všechny druhy hospodářských zvířat. Vhodné
i pro humánní použití.

3.


