
   13

www.mtssro.cz  |  Sledujte nás @mtssro

Bovine BlueLite® Pellets Max

Rehydratace. Zotavení. Profitabilita.

Bovine BlueLite® Pellets Max je chutný zdroj pufrovaných elektrolytů včetně draslíku, sodíku, 
hořčíku či vápníku. V kombinaci s energií ve formě dextrózy, sacharózy, fruktózy a dalších živin 
poskytují Bovine BlueLite Pellets Max důležité živiny pro rychlou rehydrataci  a podporu zdraví, 
plodnosti i užitkovosti krav. Díky betainu, hlavnímu tělesnému osmolytu, který řídí  rovnováhu 
tekutin v buňkách, stimuluje proteosyntézu a dělení buněk, se posiluje integrita epitelu 
trávicího traktu. V neposlední řadě Bovine BlueLite Pellets Max obsahují vitaminy, antioxidanty 
pro posílení imunitní funkce a redukci toxinů.

Hlavní funkční složky: Pufrované elektrolyty, minerály, chloridy, osmolyty, více zdrojů energie

Vlastnosti a benefity
• Patentované složení pomáhá redukovat negativní efekty tepelného stresu na mléčnou produkci a reprodukci.
• Poskytuje důležité živiny, elektrolyty a osmolyty snižující riziko metabolických problémů.
• Aktivně podporuje příjem vody a udržení tekutin v organizmu.
• Napomáhá vyššímu příjmu sušiny.
• Stimulace produkce mléka.

Doporučené podání
• Období tepelného stresu - produkční krávy - 100-135 g/ks/den.
• Období tepelného stresu - suchostojné krávy - 100 g/ks/den.
• Podpora během tranzitního období či v sekci nemocných krav.
• 
Dostupné balení: 20 kg pytel

• Zhoršené projevy říje 
• Nízká kvalita oocytů

Vliv tepelného stresu na reprodukci
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Bovine BlueLite® Pellets Max 
 

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  8.80 %    Vápník   1.40 % 
Hrubý tuk  5.20 %    Sodík   2.04 % 
Hrubá vláknina 9.50 %    Fosfor   0.79 % 
Hrubé popeloviny 18.8 %    Hořčík   0.21 % 
       Draslík   4.43 % 
 
SLOŽENÍ 
pšeničná krupice, dextróza, sušená řepná drť, třtinová melasa, chlorid sodný, maltodextrin, laktóza, sorbitol, 
uhličitan draselný, sacharóza, fosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný, vápníkové soli mastné kyseliny 
palmové, uhličitan vápenatý, dikalcium fosfát, fruktóza, síran hořečnatý, oxid hořečnatý, betain 
 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY:   3a672a Vitamin A 305 000 UI/kg  3a671 Vitamin D3 55 000 UI/kg 
   3a700 Vitamin E 725 mg/kg   
 
STOPOVÉ PRVKY: 3b607 chelátová forma zinku, hydrát  465 mg/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
V období tepelného stresu dle závažnosti zátěže a kategorie: 
Suchostojné kávy + dojnice během mírného až středního TS - 100 g/ks/den. 
Dojnice - vážný tepelný stres - 135 g/ks/den. 
 
Zamíchejte do TMR či posypem na žlab. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po otevření vždy pytel opět pevně uzavřít. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
20 kg pytel 
 
 
 
 
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.    


