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BlueLite® ReplenishM

Maximálně efektivní elektrolyt pro telata v praktické tekuté formě.

Průjmy jsou nejčastějším onemocněním telat do 2 měsíců věku a orální elektrolyty jsou 
nepostradatelným základním kamenem jejich léčby. Kvalitní elektrolyt musí splnit 5 
úkolů: rehydratace, korekce acidózy, doplnění chybějících elektrolytů (Na, K, Cl), narovnání 
negativní energetické balance a prevence dalšího růstu patogenů. 
BlueLite® ReplenishM je chutný, pufrovaný elektrolyt vyvinutý přesně pro požadavky 
průjmového telete. Díky preferovaným alkalizačním činidlům je možné krmit BlueLite 
ReplenishM do vody i do mléka, což z něj spolu s tekutou formou dělá maximálně praktický 
nástroj k řešení následků průjmových onemocnění.

Hlavní funkční složky: Glukóza, elektrolyty, alkalizační činidla, glycin, betain

Vlastnosti a benefity
• Neovlivňuje pH slezu - umožňuje krmení do mléka/MKS.
• Obsahuje 3 preferovaná alkalizační činidla pro co nejlepší vstřebávání sodíku, která současně slouží jako zdroj 

dodatečné energie.
• Splňuje požadavky renomovaného nezávislého odborníka na kvalitu elektrolytů (prof. MVDr. G. Smith, Ph.D., 

North Carolina State University).
• Praktická tekutá forma bez nutnosti rozmíchávání - odpadá riziko hrudek způsobujících průjmy.

Doporučené podání
- V případě použití do vody: Podejte 100 ml BlueLite ReplenishM do 2 litrů teplé vody.
- V případě použití do mléka či MKS: Rozdělte denní dávku na 50 ml ráno a 50 ml odpoledne.
- V případě podání stříkačkou: Aplikujte v koncentrované formě přímo do tlamy 3 h po krmení mléka/MKS. 

Dostupné balení: 1.1 l lahev s odměrkou
        5 l kanystr s dávkovací pumpičkou
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BlueLite® ReplenishM

Energie Glukózový sirup + dextróza

Sodík (mmol/l) 90-130 103

Draslík (mmol/l) 10-30 30

Chloridy (mmol/l) 40-80 49

Diference silných iontů (Na+ +K+-Cl-) 
Pufrační aktivita (čím vyšší, tím lepší)

Minimální 60 84

Aminokyselina Glycin Glycin

Osmolarita 400-600 405

Alkalizační aktivita (mmol/l) 50-80

dioctan sodný
propionát sodný

citrát sodný
81 mmol/l

Dávka 50 ml/litr
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BlueLite® Replenishᴹ 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vlhkost  43.0 % 
Hrubý protein  3.60 % 
Hrubý tuk  0.50 % 
Hrubá vláknina 6.80 % 
Hrubý popel  10.0 % 
Sodík    3.00 % 
 
SLOŽENÍ 
glukózový sirup, dextróza, chlorid draselný, třtinová melasa, chlorid sodný 
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Ve vodě smíchejte 100 ml BlueLite® ReplenishM s 2 litry vody (nejlépe teplé) a zabezpečte příjem teletem 1x 
denně. V mléce smíchejte 50 ml BlueLite BlueLite® ReplenishM (poloviční dávka) s mlékem pro ranní a 
odpolední krmení a podejte 2x denně. Krmit v případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo 
při rekonvalescenci. Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.  
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v suché místnosti při teplotách mezi 4 a 30 °C. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
1.1 l lahev s odměrnou - 11 dávek 
5 l kanystr s dávkovací pumpičkou - 50 dávek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


