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Calf Perk®

Okamžitá stimulace vitality u problémových telat.

Příchod na svět je pro organizmus novorozence bezesporu výrazně stresovým 
okamžikem - obtížný porod či narození se do zimy a vlhka k tomuto stresu výrazně 
přispívají. A především v těchto případech je naprosto nezbytné telata dostat co 
nejdříve na nohy a napojit je životadárnou první  dávkou kolostra. Pasta Calf Perk® je 
velice praktická a jednoduše aplikovatelná forma okamžitého energetického stimulantu 
na přírodní bázi pro zvýšení tělesné teploty, zrychlení dechové frekvence a srdeční 
činnosti. Vytvořen ve spolupráci s experty v oboru je Calf Perk zcela unikátní produkt s patentovaným složením živin, 
které se okamžitě vstřebávají pro maximalizaci požadovaného efektu nastartování vitality u problémových telat. 
„Zkrátka pro ty případy, kterým bychom se na farmě nejraději úplně vyhnuli. Ale dříve či později se vyskytnou. A proto je tu 
Calf Perk.”

Hlavní funkční složky: Přírodní forma kofeinu, antioxidanty, protizánětlivé látky

Vlastnosti a benefity
• Praktická, jednoduše aplikovatelná forma.
• Okamžité vstřebávání pro co nejrychlejší efekt.
• Přirozeně zvyšuje tělesnou teplotu, zrychluje dechovou frekvenci a srdeční činnost.
• Posiluje životaschopnost telat a sací reflex.
• Vychází z poznatků a dlouhodobé praxe humánní medicíny u podpory novorozených dětí.
• Unikátní zdroj energie.
• Bez negativních efektů na absorpci imunoglobulinů (vědecky potvrzeno). 

Doporučené podání
• Těžce narozená telata
• Novorozenci, kteří potřebují stimulaci vitality (dvojčata, předčasný porod atp)
• Otelení do zimy, kdy vážně hrozí rychlé prochladnutí
• Letargická telata (např. i u těžších průjmů) 

Dostupné balení: 1 ks

• kofein se dostává do 
krevního oběhu velice 
rychle skrze epitel 
jazyka

• zvyšování koncentrace 
pokračuje i 60 minut po 
podání
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Čas: P < 0.001

Sérové koncentrace kofeinu se zvýšily 10 minut po podání 
pasty 12x. 60 minut po podání 14x (p<0.001)
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Calf Perk® 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vlhkost  49.0 % 
Hrubý protein  3.80 % 
Hrubý tuk  0.66 % 
Hrubá vláknina 1.45 % 
Hrubý popel  1.50 % 
Sodík    0.45 % 
 
SLOŽENÍ 
glukózový sirup, sorbitol    
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY - PŘÍRODNÍ LÁTKY, BOTANICKÉ VÝTAŽKY 
Čajový  extrakt 18 g/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Protřepejte a aplikujte celý obsah pasty (15 ml) přímo na jazyk. Nepodávejte s rozestupem delším více než 30 
minut od navazujícího krmení kolostra či mléka. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v suché místnosti při teplotách mezi 4 a 30 °C. Po otevření celé spotřebujte. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
jednorázová 15 ml pasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


