Dietní doplňkové krmivo pro telata

BlueLite HydraTabs

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Během prvních dnů a týdnů života se telata potýkají se spoustou environmentálních a fyzických výzev,
které mohou poměrně jednoduše vyústit v průjmové onemocnění. V praxi se chovatelé běžně setkávají
několikrát do roka s vlnami průjmových onemocnění, u kterých ale není možné vysledovat přímou
návaznost na jeden jediný faktor (např. počasí, vlhkost atd.) a ani chovy s precizní hygienou se jim
nemohou zcela vyvarovat. V naprosté většině případů je spouštěcím faktorem zvýšený stres oslabující
imunitní obranyschopnost organismu, čehož následně využijí patogeny k přemnožení a manifestaci
onemocnění. Stresových okamžiků jen během prvních 2 měsíců života není rozhodně málo - samotné
narození, přechod z mleziva na mléko, odstav od mléka, veškeré zootechnické i veterinární zákroky apod.
Při každém oslabení imunity mají škodlivé mikroorganismy lepší podmínky pro růst a rozvoj průjmů.
Optimální prevencí, pomocí které můžeme předcházet vytváření těchto podmínek, je podpora
metabolizmu telat během stresových okamžiků - změny krmení, odstav, zákroky, tepelný stres, mírný
průjem, přesuny. V takových okamžicích je nezbytné podpořit rehydrataci a poskytnout zdroje elektrolytů a
energie, která je ve vysoké míře spotřebovávána právě imunitním systémem.
BlueLite HydraTabs je velice jednoduše použitelný elektrolyt ve formě šumivých tablet. Obsahuje hned
několik energetických zdrojů doplněných o alkalizační činidlo a je tak vhodným prostředkem pro zajištění
rehydratace a podporu zdravého a efektivního prostředí v trávicím traktu. Pomocí inovativní a rozpustné
formě šumivých tablet je jeho použití velice jednoduché a nevyžaduje žádné rozmíchávání. HydraTabs jsou
skvělou variantou pro ty, kteří chtějí řešit již začínající průjmy a nebo jim úplně předcházet pomocí
efektivního prevenčního protokolu.
HLAVNÍ PŘÍNOSY
 šumivá a vysoce rozpustná tableta nevyžaduje rozmíchávání
 vysoká chutnost specielně vytvořena pro telata
 jasné dávkování bez nutnosti odměřování
 možné krmit ve vodě, mléce nebo mléčné náhražce

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
 pro prevenci průjmových onemocnění
 rychlé řešení při počáteční fázi průjmů
 při potřebě rehydratace telat po přesunech a transportech
 pro doplnění elektrolytů a energie
 podpora zdravotního stavu během stresových událostí
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BlueLite HydraTabs
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
Hrubá bílkovina
Hrubý tuk a oleje
Hrubá vláknina
Popeloviny
Sodík

6.50 %
0.10 %
1.70 %
24.0 %
6.50 %

SLOŽENÍ
laktóza, hydrogen-uhličitan sodný, chlorid sodný, chlorid draselný

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ
Nechte tabletu volně rozpustit v 1 litru teplé vody (37˚C). Poté podávejte 2-3x denně po celou dobu trvání
průjmů. V preventivním použití aplikujte dle potřeby. Elektrolyt podejte co nejdříve po rozpuštění.

SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Tablety jsou v boxu zabaleny
jednotlivě v ochranném obalu. Po rozbalení tablety doporučujeme okamžité použití.
HMOTNOST BALENÍ:

1 box - 20 ks 50 g tablet

CENA:

1 box - 1 000 Kč + DPH

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme
Registration no 1012, Manufacturing license αIEC0000260
TechMix Europe αESP43201472, L'Ametlla de Mar, Tarragona, Spain

DISTRIBUCE V ČR: MTS spol. s.r.o.
Jinolice 48, 506 01 Jičín
registrační číslo provozu: CZ 801199-01

