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BlueLite Forte®

Prémiový volný nápoj pro rehydrataci v období vysoké zátěže či stresu.

Dostatečné zavodnění organizmu je obzvláště pro dojený skot zcela zásadním klíčem 
pro zdraví i užitkovost stáda. V období nadměrného stresu či během onemocnění u krav 
výrazně klesá příjem vody i krmiva, což má za následek oslabení imunitního systému a 
propad v užitkovosti. V takových obdobích krávy potřebují okamžitou podporu, která 
co nejdříve doplní potřebné živiny a tekutiny. BlueLite Forte je prémiový produkt určený 
k rychlé rehydrataci a podpoře imunity ve formě jednorázového, chutného nápoje 
určeného k volnému vypití.

Hlavní funkční složky: Elektrolyty, minerály, osmolyty, energie, antioxidanty a vitaminy

Vlastnosti a benefity
• Vysoká chutnost.
• Jednorázové 500 g sáčky.
• Speciálně určen pro podporu rehydratace a imunitní funkce.
• Snadná a rychlá příprava, bezproblémová rozpustnost.
• Zdroj elektrolytů a osmolytů, vysokého množství vápníku, draslíku a sodíku.

Doporučené podání
• Okamžitě po otelení nabídněte ve 20 l teplé vody jako volný nápoj.
• Během a po stresových událostech (léčba pomocí ATB, po operacích a vakcinacích, úpravě paznehtů).
• V sekci nemocných krav jako podporu rehydratace a doplnění základních živin. 

Dostupné balení: 1 bedna = 30 jednorázových sáčků
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Jasné dávkování
• Jednoduchá příprava
• 500 g sáčky

Vysoká chutnost
• Plně rozpustný prášek
• 1 sáček do 20 l vody

Krávy po otelení
Prémiová rehydratace 
nemocných krav
Během stresových období



 
 

 
 
TechMix Europe •  90 Avenida del Mar, Ametlla de Mar, Spain 43860  •  TechMixGlobal.com      
MTS spol. s r.o.  •  Jinolice 48, 506 01 Jičín, Česká republika    •  www.mtssro.cz   Sledujte nás na:    

 

 

 

 

BlueLite Forte® 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  3.43 % 
Hrubý tuk  18.0 % 
Hrubá vláknina 0.00 % 
Hrubý popel  38.1 % 
Vápník   4.20 % 
Sodík   3.80 % 
Draslík   9.34 % 
 
SLOŽENÍ 
sacharóza, dextróza, chlorid draselný, sušená syrovátka, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, hydrogenuhličitan 
sodný 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY:   3 a672a Vitamin A 360 000 IU/kg 
   3a671 Vitamin D3 160 000 IU/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Pro období, kdy je nutná zvýšená hydratace zvířat. Po otelení, veterinárních zákrocích, u nemocných krav, před 
a po transportu a pro specifická období stresu, kdy je snížena spotřeba krmiva a vody.  
 
Smíchejte 500 g BlueLite Forte s minimálně 20 litry teplé vody a nabídněte k volnému vypití.   
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte při pokojové teplotě, vyhněte se vhlkosti. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
1 bedna = 30 individuálně zabalených 500 g sáčků 
 
 
 
 
 
 
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.    


