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Rumen Booster
Optimizuoja didžiojo prieskrandžio funkciją

Didžiojo 
prieskrandžio funkcija

Šėrimo nurodymai:
Karvės  ̶ optimaliam rezultatui 
pasiekti, maišelio turinį (100 g) 
sumaišius su pašaru šerti du 
kartus per dieną, 4 dienas. 

Jei apetitas sumažėjęs, šerti po 
2 maišelius (200 g) du kartus per 
dieną, 2 dienas.

Jauni galvijai
Šerti kaip nurodyta aukščiau 
dvigubai mažesnėmis dozėmis. 
Veršeliai
Girdyti 15 g su pienu kiekvieną 
dieną, visą savaitę. 
Suaugusios avys ir ožkos
Girdyti po 30 g su pienu du kartus 
per dieną, visą savaitę

Viename 100 g maišelyje yra:
Analitinė sudėtis Žali baltymai 20,4 %, žali pelenai 11,8 %, 
žalias aliejus 5,0 %, drėgnis 4,6 %, žalia ląsteliena 0,5 %, 
natris 0 %, bendras cukrus 40 %. Sudėtis: gliukozė, laktozė, 
mielės, kalcio propionatas.Priedai / kg: vitaminai: vitaminas 
A E672, 400,000 TV, askorbo rūgštis E300, 30,000 mg, 
vitaminas D3 E671, 80,000 TV, nikotino rūgštis 50,000 mg, 
alfa-tokoferilacetatas 3a700, 20,000 mg, tiaminas 10,000 mg,
cianokobalaminas 10,000 µg. Aminorūgštys: metioninas 
5 %. Mikroelementai: kobalto sulfatas E3 471 mg.
Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje vietoje (5-28 ˚C 
temperatūroje) originalioje pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginės 
saulės šviesos. Neužšaldyti.

Pakuotė
24 maišeliai dėžutėje
4 dėžutės antrinėje dėžutėje

RUMEN BOOSTER
is formulated to:
✓	 Stimuliuoja mikrobų aktyvumą  
 didžiajame prieskrandyje
✓	 Stabilizuoja didžiojo   
 prieskrandžio pH
✓	 Stimuliuoja metabolizmą
✓	 Stimuliuoja apetitą
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Rumen Booster tai maistinių medžiagų mišinys, sukurtas palaikyti 
pirminės arba antrinės kilmes virškinimo sutrikimų normalizavimą. Jis 
taip pat padeda palaikyti virškinimo sistemą streso ar pavojaus
laikotarpiu, pvz., po apsiveršiavimo arba gydymo metu. Jį galima 
naudoti įvairių metabolinių ligų gydymo protokoluose.
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Rumen booster padeda
✓	 Karvėms po apsiveršiavimo
✓	 Gyvuliams keičiant pašarą
✓	 Atsistatant po ligų ar gydymo
✓	 Metabolinių ligų, pvz., ketozės,  
 gydymo protokoluose
✓	 Neturintiems apetito gyvuliams,  
 pvz., karvėms, sergančioms  
 metritais / septiniais mastitais.
✓	 Gyvuliams, kenčiantiems nuo  
 karščio streso
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