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BlueLite C HydraTabs®

Šumivé tablety pro rychlou rehydrataci a podporu telat.

Během prvních týdnů života se telata setkávají s celou řadou stresových okamžiků, které 
oslabují imunitní systém a mohou vyústit v průjmová onemocnění. Ať už v rizikových 
obobích nebo přímo během průjmů je včasná rehydratace a doplnění elektrolytů pro 
telata tou nejlepší cestou k zotavení. BlueLite C Hydra Tabs® je velice chutný elektrolyt 
obsahující více zdrojů energie a všechny důležité minerály. Forma šumivých tablet vyžaduje 
naprosté minimum práce bez potřeby rozmíchávání, a tedy i bez rizika hrudkovatění.

Hlavní funkční složky: Alkalizační činidlo, elektrolyty a energie

Vlastnosti a benefity
• Jasné a jednoduché dávkování bez jakéhokoliv odměřování - individuálně zabalené tablety.
• Díky aktivnímu rozpuštění odpadá riziko špatného rozmíchání (např. u práškových elektrolytů).
• Vysoká chutnost vytvořena přímo pro telata.

Doporučené podání
Průjmová onemocnění: Nechte rozpustit 1 tabletu v 1 l teplé vody. Podávejte 2-3x denně až do úplného zotavení.
Podpora rehydratace: Podejte 1 tabletu do vody jako podporu po transportu telat, veterinárních a zootechnických 
zákrocích či během období zvýšeného rizika průjmových/respiračních onemocnění.

Dostupné balení: 1 box = 20 šumivých tablet

Nechte rozpustit 1 BlueLite C Hydra 
Tabs® v 1 litru (nejlépe teplé) vody Bez potřeby rozmíchávání - tableta 

vyšumí sama

Vysoká chutnost
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BlueLite C HydraTabs® 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  6.50 % 
Hrubý tuk  0.10 % 
Hrubá vláknina 1.70 % 
Hrubý popel  32.0 % 
Sodík    6.50 % 
 
SLOŽENÍ 
laktóza, bikarbonát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Rozpusťte 1 šumivou tabletu v 1 litr teplé vody a podejte 2-3x denně po 1-7 dní dle závažnosti onemocnění. 
Připravený roztok by měl být spotřebován během 24 hodin. 
 
Krmit v případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci. Před použitím se 
doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Při pokojové teplotě, zamezte vniku vlhkosti. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
1 box = 20 šumivých tablet individuálně zabalených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v 
souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné 
informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.    


