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– pro zdraví, vysokou užitkovost, plodnost
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Výrobky řady RINDAVITAL
Přípravné krmení

RINDAVITAL VK ATG

Na vápník chudé přípravné krmení, jako klasická profylaxe
mléčné horečky, vysoké zastoupení vitaminů, v bachoru
chráněný selen, s AMINOTRACE-stopovými prvky, s ZELLPRO.

RINDAVITAL VK PLUS ATG

Nový způsob předcházení mléčné horečce, s vysokým
zastoupením vitaminu E a hořčíku, v bachoru chráněný

selen, s AMINOTRACE-stopovými prvky a vazačem toxinů,
s ZELLPRO.

RINDAVITAL MF SAUER AC

Profylaxe mléčné horečky s pomocí kyselých solí,
s AMINOTRACE-stopovými prvky, betakarotenem
a AKTIMAG.

Přípravky pro navýšení energie
TIRSANA SPEZIAL / TIRSANA EXTRA ISO

Tekutý přípravek na bázi glycerinu a propylenglykolu,
pro předcházení ketózám, dávkování 250 g/ zvíře a den.

TIRSANA 1312

Tekutý přípravek na bázi glycerinu a propylenglykolu,
s vitaminem B12.

SCHAUMANN ENERGIZER C PLUS NG

Pro zlepšení zásobení energií v závěru období stání na sucho
a na začátku laktace, s obsahem karnitinu chráněným
v bachoru.

SCHAUMANN ENERGY

V bachoru stabilní vápenaté soli mastných kyselin,
energetické krmivo pro vysokoužitkové dojnice.

Speciální výrobky
RINDAVITAL ENERGIETRUNK

Zásobení tekutinou a elektrolyty přímo po otelení.

žlázy a vysoké plodnosti, s AMINOTRACE-stopovými prvky,
s ZELLPRO.

CAROMAG

SME BOVI JOD

Kombinace betakarotenu a hořčíku pro podporu plodnosti
a posílení vitality, s AKTIMAG.

SME KLAUEN TOP

Pro pevnost, zdraví paznehtů a správný růst rohoviny.

SME BOVI TOP ATG

Ve stresových situacích i během celé laktace podpora
stability paznehtů, ochrana tkání, zachování zdraví mléčné

Pro podporu plodnosti.

RINDAMIN BP

Kombinace pufrujících látek pro stabilizaci pH v bachoru.

SCHAUMANN MS DOPLNĚK

Doplňkové krmivo pro dojnice a výkrm skotu, obsahuje
močovinu a síru.

Lizy
Vhodné doplnění krmné dávky na pastvě i ve stáji.

SCHAUMANN LECKSTEIN

RINDAMIN LICK ATG

SCHAUMANN-LECKMASSE

RINDAVIT PRE LICK ATG

Minerální liz bez obsahu vitaminů, pro skot, ovce, koně,
kozy. Vhodný i pro ekologické hospodaření.
Doplňuje minerální látky i vitaminy, pro mladý skot
a dojnice.

Pro mladý skot, krávy bez tržní produkce mléka i dojnice,
obsahuje organicky vázanou měď.
Pro suchostojné krávy ve stáji nebo na pastvě, s vysokým
obsahem vitaminů, s AMINOTRACE-stopovými prvky.

SCHAUMANN – účinné látky
AMINOTRACE jsou organické sloučeniny stopových prvků s(e):
výbornou rozpustností
optimální koncentrací stopových prvků
stabilními komplexy stopových prvků
vynikající biologickou využitelností
ZELLPRO je kombinace:
vitamínu E aktivního v metabolismu
selenu využitelného v bachoru a ve střevě
vysoce využitelných AMINOTRACE-stopových prvků
antioxidantů chránících buňku
BOVIN-S-KOMPLEX je kombinace účinných látek pro:
lepší zásobení bílkovinami
ve střevě je k dispozici více využitelného proteinu
menší zatížení jater
vyšší využití hořčíku a selenu
lepší zdravotní stav vemene a paznehtů
ASS-CO FERM je kombinace probiotika s živými kvasinkami pro:
stabilní pH-hodnoty v bachoru
vyšší mléčnou užitkovost
AKTIMAG je vysoce využitelný organický zdroj hořčíku pro:
optimální pokrytí potřeb hořčíku
vysokou a stabilní biologickou využitelnost
ve složitých situacích látkové výměny
zásobení hořčíkem podle užitkovosti
zabránění poruchám vzrušivosti nervů a svalů
RUMIVITAL je fermentační produkt pro:
zlepšení fermentace v bachoru
efektivnější trávení vlákniny
zvýšení přísunu energie
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