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Calf Booster
Palaiko žarnyno sveikatą ir augimo rodklius

Analitinė sudėtis: drėgnis 84 %, žali pelenai 5,2 %, žali baltymai 4,2
%, žalias aliejus 1,5 %, žalia ląsteliena 0,2 %, natris 0 %. Sudėtis:
glicerinas, jūros dumblių ekstraktas, raudonėlis, rozmarinas,
česnakas. Priedai / litre: vitaminai: askorbo rūgštis - E300 425 mg,
alfa tokoferilacetatas -3a700 6,000 mg, vitaminas D3 - E671 230,000
tv, vitaminas A - E672 1,350,000 tv, vitaminas K 130 mg, biotinas
4000 μg, vitaminas B1 – tiamino hidrochloridas 1,250 μg, vitaminas
B2 - riboflavinas 210 mg, pantoteno rūgštis 600 mg, vitaminas B12 -
cianokobalaminas 1,750 μg, nikotino rūgštis 1,600 mg, folio rūgštis
75 mg. Mikroelementų junginiai: natrio selenitas E8 98,5 mg,
kobalto karbonato monohidratas E3 404 mg, kalio jodidas E2 735
mg, glicino hidrato vario chelatas E4 18,750 mg, aminorūgščių
hidrato cinko chelatas E614,485mg, glicino hidrato geležies chelatas
E1 3,125 mg.

Calf Booster C-Guard
Tai augalinių ekstraktų ir eterinių aliejų
mišinys, skirtas natūraliai palaikyti
imuninę sistemą ir žarnyno 
sveikatą.

Produkto naudojimas:
• Nujunkius
• Streso metu, pvz. po 

transportavimo
• Dehelmintizacijos, 

vakcinacijos metu
• Silpniems ar sergantiems 

gyvuliams 

Šėrimo nurodymai:
10 ml veršeliui (vienkartinė dozė)
20 ml galvijams virš 150 kg
*NEDUOTI AVIMS
*Prieš naudojimą gerai supurtyti.

Pavyzdinis protokolas 1
DIENA: Calf Aid Pasta

500ml

Jūrų dumbliai

Česnakas

Raudonėlis

Rozmarinas

Išspausti viso švirkšto turinį (30 ml) 
ant liežuvio pagrindo, per pirmąsias 12 
gyvenimo valandų.

Kai yra žinomi atvejai
praeityje: Šerti po 
60 ml veršeliui 7 dienas. 
Galima sušerti su pienu 
arba tiesiai į burną su 
dozavimo įrankiu.
Esant virškinimo sutrikimams:
Rekomenduojama šerti po 60 ml 2
kartus per dieną 4 dienas arba kaip
nurodė veterinarijos gydytojas.

Šerti 10 ml Calf Booster 8
dieną, pakartoti 11 
dieną arba kaip nurodė
veterinarijos gydytojas.

8 DIENA: Calf Booster

2-8 DIENA: Encrypt

Calf Booster sukurtas specialiai vyresniems ir
nujunkytiems veršeliams ir palaiko:
✓	 Augimo rodiklius
✓	 Apetitą
✓	 Natūralų imuninės sistemos ir žarnyno sveikatos valdymą


