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Calf Aid
Maisto medžiagos, palaikančios naujagimių veršelių augimą, imunitetą ir sveikatą

KADA NAUDOTI:
- Tuoj pat po gimimo
- Silpniems veršeliams
- Per anksti gimusiems veršeliams
- Karščio stresas
- Tonizuojanti priemonė sveikstant
  po infekcinių ligų ar diarėjos 

Šėrimo nurodymai:
išspausti 30 ml pastos ant liežuvio pagrindo:
• Per pirmąsias 12 gyvenimo valandų
• Jei reikia, pakartoti po 5 dienų
• Naujiems, į ūkį atvežtiems veršeliams

Analitinė sudėtis: drėgnis 78,6 %, žali pelenai 1,5 %, žali 
baltymai1,9 %, žalias aliejus 1,5 %, žalia ląsteliena 0,1 %, natris 0 
%.Sudėtis: sėmenų aliejus (Omega-3 šaltinis – 5 %), gliukozė, jūros 
dumblių ekstraktas, mielių ląstelių sienelės, raudonėlis,rozmarinas, 
česnakai. Priedai / litre: vitaminai: alfatokoferilacetatas-3a700 7,000 
mg, vitaminas D3 - E671 137,500 tv,vitaminas A - E672 500,000 
tv, tiamino hidrochloridas 625 mg,riboflavinas 100 mg, piridoksino 
hidrochloridas 80 mg, kalcio- Dpantotenatas 300 mg, folio rūgštis 37 
mg, cianokobalaminas 875μg, nikotinamidas 800 mg, askorbo rūgštis 
E300 210 mg, biotinas 200 μg. Mikroelementai: natrio selenitas E8 
39 mg, kalcio jodatas bevandenis E2 403 mg, glicino hidrato geležies 
chelatas E1 1,562mg, glicino hidrato cinko chelatas E6 7,500 mg, 
glicino hidrato vario chelatas E4 8,125 mg, glicino hidrato mangano 
chelatas E5 9,375 mg.

Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vietoje, žemesnėje nei 25°C
temperatūroje gamyklinėje pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginės
saulės šviesos. Neužšaldyti.
Pakuotė : 12 x 30 ml pastos dėžutėje. 4 dėžutės dėžėje.

Calf Aid - tai mikro maistinių medžiagų geriamoji pasta, specialiai
sukurta naudoti naujagimiams ir jauniems veršeliams stresiniu laikotarpiu

30ml

NAUDA:
✓	 Maksimalus augimas ir vystymasis
✓	 Pagerina gyvybingumą ir stimuliuoja aktyvumą
✓	 Pagerina naujagimių veršelių apetitą
✓	 Palaiko imuninę sistemą
✓	 Palaiko žarnyno funkciją

 Prebiotikai
M

AAC Chelatai

VitaminaiOMEGA 3C-Guard

DAUG BALTYMŲ
STIPRIOS KONCENTRACIJOS
FORMULĖ

✓	 GYVYBINGUMAS
✓	 ENERGIJA
✓	 IMUNITETAS
✓	 APETITAS
✓	 ANTIOKSIDANTAI
✓	 MIKROELEMENTAI
✓	 CHELATAI
✓	 OMEGA-3
✓	 PREBIOTIKAI

Kas tai yra C-Guard®?
Tai unikalus augalinių ekstraktų ir eterinių
aliejų (rozmarino, raudonėlio ir česnako)
mišinys, kurį sukūrė Mervue Laboratories.
Augaliniai ekstraktai ir eteriniai aliejai
daugybę metų naudojami žmonėms ir
gyvūnams, jų nauda sveikatai yra plačiai
aprašyta. Augalinių ekstraktų sudėtyje yra
daug biologiškai aktyvių medžiagų,
pasižyminčių antimikrobinėmis,
antioksidacinėmis, priešvirusinėmis,
pirmuonis veikiančiomis, priešgrybelinėmis
bei uždegimą slopinančiomis savybėmis.
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