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Sudėtis: išrūgų baltymų izoliatas, išrūgų baltymai, augalinis 
aliejus,hidrolizuotas kviečių glitimas, mielių ląstelių sienelės. Priedai 
/ kg:vitaminai: vitaminas C (askorbo rūgštis) 3a300 1,080 mg, 3a672a 
vitaminas A 25,000 tv, E671 vitaminas D3 7,200 tv, 3a700 vitaminas 
E alfatokoferilacetatas 450 mg. Vitaminai,provitaminai ir panašaus 
poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos: 3a160(a) 
beta karotinas 50mg, 3a910 karnitinas 270mg. Mikroelementų 
junginiai: E8 selenas (natrio selenitas) 0,5mg, 3b103 geležis (geležies 
sulfato monohidratas) 180mg, 3b503 manganas (mangano sulfatas) 
70mg, 3b605 cinkas(cinko sulfato monohidratas) 144mg, 3b201 jodas 
(kalio jodidas)9mg, 3b413 varis (glicino hidrato vario chelatas) 15mg, 
3b607 cinkas (glicino hidrato cinko chelatas) 15mg, 4b1705 : žarnyno 
floros stabilizatorius: Enterococcus Faecium (NCIMB 10415) 5.4x1010.

Analitinė sudėtis:
Žali baltymai 50 %, žalias aliejus 14 %, 
žalia ląsteliena 0,1 %, pelenai 4 %, fosforas 0,40 %, 
kalcis 0,65 %, natris 0,30 %,magnis 0,00 %.

SAVYBĖS
Milkshake Power-Colostrum tai 
didelės energijos,daug baltymų turintis kokybiškas 
pašarų papildas,sukurtas šerti naujagimiams 
veršeliams ir ėriukams, kai natūralių krekenų nėra 
arba jos yra prastos kokybės.

 Milkshake Power-Colostrum
 NAUDA:
✓	 palaiko naujagimių veršelių ir ėriukų imunitetą
✓	 sumažina hipotermijos pavojų
✓	 aukšta kokybė
✓	 aprūpina dideliu energijos ir virškinamų baltymų kiekiu
✓	 aprūpina naujagimius veršelius būtinosiomis maisto medžiagomis
✓	 palaiko žarnyno funkciją

> ENERGIJA
> BALTYMAI
> PROBIOTIKAI
> PREBIOTIKAI
> ANTIOKSIDANTAI
> KARNITINAS
> B GRUPĖS VITAMINAI
> MIKROELEMENTAI

Šėrimo nurodymai:

Veršeliai – 250 g sumaišykite su 
1litru (40°C) šilto vandens. Gerai
išmaišykite, kol susidarys
vienalytis skystis. Pridėkite 
dar 0,5 litro šilto vandens, kad 
gautųsi apie1,5 litro.

Sugirdykite iškarto.
Sugirdykite visą kiekį veršeliui
iškarto po gimimo.

Sugirdykite per čiulptuką arba, 
jei reikia, per skrandžio zondą.
Įsitikinkite, kad visa šėrimo 
įranga yra švari.

Milkshake Power-Colostrum
Didelės energijos pašaras naujagimiams veršeliams ir ėriukams
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