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Bovine BlueLite®

Rehydratace. Zotavení. Profitabilita.

Dostatečná hydratace je klíčem ke zdraví i produkční výkonnosti zvířat - ať už se jedná 
o růst a vývoj telat či užitkovost a reprodukci dospělých krav. Jedinečný koncept 
produktů Bovine BlueLite přináší chutné, pufrované zdroje energie, vitaminů a především 
elektrolytů, které jsou pro rehydrataci i udržení tekutin v těle zásadní. Podávejte Bovine 
BlueLite zvířatům v obdobích, které jsou spojené s intenzivním stresem a dehydratací 
(tepelný stres, změny krmení, krávy po otelení, přesuny skupin a transporty, odstav telat 
od mléka či při zvýšeném riziku vzniku onemocnění). 

Hlavní funkční složky: Elektrolyty, energie, vitaminy, antioxidanty

Vlastnosti a benefity
• Bohatý zdroj draslíku pro rychlé doplnění elektrolytů.
• Vysoce chutné a pufrované elektrolyty pro podporu příjmu vody.
• Obsahuje více zdrojů energie.
• Podporuje funkci imunitního systému.

Doporučené podání

Dostupné balení: 2,5 kg sáčky

Efekt na telata
› Intenzivní růst a vývoj 

organizmu
Podpora 
obranyschopnosti

Nižší tělesná teplota
› Efektivnější odvod 

přebytečného tepla
Aktivní ochlazování 
organizmu

Efekt na krávy
› Udržení vysoké produkce 

mléka a plodnosti
Stimulace imunity a 
zdravého metabolizmu

›

Rovnováha elektrolytů a osmolytů
› Podpora příjmu vody
› Udržení tekutin v těle

›

›

Telata
V obdobích zvýšeného stresu či zátěže - tepelný/
chladový stres, změny a úpravy krmení, odstav 
od mléka, přesuny, transporty a veterinárně-
zootechnické zákroky. Podejte v dávce 10 g/tele/den 
přímo do vody. Mezi další možnosti podání se nabízí 
posyp na starter či rozmíchání přímo v mléce/MKS.

Krávy
Během period tepelného stresu a nadměrné zátěže 
- po otelení, veterinárních zákrocích, transportech 
a přesunech mezi skupinami, při změnách krmné 
dávky atp. Podejte v dávce 60 g/ks/den přímo do 
vody, případně posypem na žlab či přímo do TMR.
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Bovine BlueLite® 
 

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vápník   0.04 % 
Sodík   4.00 % 
Fosfor   0.32% 
Hořčík   0.03 % 
Draslík   9.80 % 
 
SLOŽENÍ 
dextróza, chlorid draselný, sacharóza, chlorid sodný, laktóza, sušená syrovátka, maltodextrin, fosforečnan 
monosodný, hydrogenuhličitan sodný, fruktóza, síran hořečnatý  
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY:   3 a672a Vitamin A 900 000 IU/kg 
   3a671 Vitamin D3 400 000 IU/kg 
   3a700 Vitamin E 2 000 mg/kg 
 
STOPOVÉ PRVKY: 3b607 chelátová forma zinku - hydrát 113 mg/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Během period tepelného stresu a nadměrné zátěže. 
 
Telata: tepelný/chladový stres, změny a úpravy krmení, odstav od mléka, přesuny, transporty a veterinárně-
zootechnické zákroky. Podávejte v dávce 10 g/tele/den přímo do vody. Mezi další možnosti podání se nabízí 
posyp na starter či rozmíchání přímo v mléce/MKS. 
 
Dospělý skot: po otelení, veterinárních zákrocích, transportech a přesunech mezi skupinami, při změnách KD  
Podávejte v dávce 60 g/ks/den přímo do vody, případně posypem na žlab či zamíchejte do TMR. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po otevření sáček vždy pevně uzavřít. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
2,5 kg sáčky 
 
 
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.    


