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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Každé otelení je vysoce stresový okamžik nejen pro krávu, ale i pro tele samotné - obtížné otelení 

(dystokie) či narození se během zimy do nízkých teplot výrazně zvyšuje riziko nízké životaschopnosti 

novorozenců. Především v masných, občas ale i v mléčných chovech se tak rodí telata, která mají výrazné 

obtíže hned od počátku. Každý chovatel velice dobře ví, že bez zváštní péče tato telata budou výrazně 

zaostávat proti vrstevníkům a v konečném důsledku to může být i důvod, proč jsou nakonec z chovu 

vyřazena. Pro telata je naprosto zásadní se co nejrychleji po narození postavit, vyhledat matku a napít se 

první dávky životadárného kolostra. Těžce narozená telata jsou ovšem výrazně pomalejší a jejich sací reflex 

je dosti slabý. Často se rodí přidušená, což je následkem celkové tělesné hypoxie, která omezuje funkci 

mozku, střevního traktu a dalších orgánových soustav. 

Calf Perk je ve formě pasty velice jednoduchý na podání a poskytuje telatům okamžitý energetický 

stimulant, který přirozeně zvyšuje tělesnou teplotu a dechovou frekvenci. Obsažené efektivní látky 

přírodního původu na bázi kofeinu mají stejný efekt, který známe sami z každodenního života. Jak se ráno 

cítíte před prvním šálkem kávy? Calf Perk má zkrátka má za cíl telata co nejdříve postavit na nohy a doslova 

nastartovat do života. 

Historie tohoto unikátního produktu s patentovanou technologií vychází z výzkumů, ve kterých 

renomovaná odbornice Dr. Scheila McGuirk (University of Wisconsin, School of Veterinary Medicine) 

předpokládala přínosy léčby apnoe (zpomalené či nepravidelné dýchání) u novorozených dětí. 

HLAVNÍ PŘÍNOSY 

 koncentrovaná forma silného přírodního stimulantu 

 jednoduchá a rychlá aplikace 

 zvýšení životaschopnosti telat podpora sacího reflexu 

 efekt dlouhodobě ověřený a používaný v humánní medicíně 

 unikátní zdroj energie 

 bez negativních efektů na vstřebávání imunoglobulinů 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 Novorozená telata, která potřebují rychlou podporu vitality 

 Těžce narozená telata 

 Dvojčata 

 Během nízkých teplot 

 Letargická, apatická telata 

 

 

 



Doplňkové krmivo pro telata 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vlhkost   49.0 % 
Hrubý protein  3.80 % 
Hrubý tuk  0.66 % 
Hrubá vláknina  1.45 % 
Popeloviny  1.50 % 
Sodík    0.45 % 
 

SLOŽENÍ 

glukózový sirup, sorbitol 
 

NUTRIČNÍ A DOPLŇKOVÉ LÁTKY  
PŘÍRODNÍ LÁTKY, BOTANICKÉ VÝTAŽKY: 

Čajový extrakt  18 g/kg 

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
Protřepejte a aplikujte celý obsah pasty (15 ml) přímo na jazyk (nikoliv za něj) - látky se vstřebávají skrze 
epitel jazyka. Nepodávejte s rozestupem delším více než 30 min od navazujícího krmení kolostra či mléka.  
 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte v suché místnosti při teplotách mezi 4 a 30 °C. Při otevření celé spotřebujte.  

 

HMOTNOST BALENÍ:   jednorázová 15 ml pasta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme    DISTRIBUCE V ČR: MTS spol. s r.o. 

Registration no 1012, Manufacturing license αIEC0000260    Jinolice 48, 506 01 Jičín 

TechMix Europe αESP43201472, L'Ametlla de Mar, Tarragona, Spain      registrační číslo provozu: CZ 801199-01 

 


