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Calf Renova®

Jednorázový bolus pro eliminaci průjmových patogenů ve střevním prostředí obsahující navíc probiotika a prebiotika.

Chraňte budoucnost vašeho stáda s Calf Renova®. Rychlé a efektivní zamezení dalšího 
množení patogenů je v období vysokého rizika či přímo při prvních příznacích průjmů 
klíčem pro brzké uzdravení a zotavení telete. Calf Renova aktivně působí proti patogenním 
organizmům a napomáhá vytváření správných podmínek pro zdravé střevní prostředí. 
Současně každý bolus obsahuje probiotika a prebiotika, která slouží k okamžitému 
osazení trávicího traktu prospěšnými bakteriemi. To vše bez negativních efektů antibiotik.

Hlavní funkční složky: Esenciální oleje, MOS (mannanové oligosacharidy), probiotika

Vlastnosti a benefity
• Napomáhá vyčištění střeva od patogenů způsobujících průjmy.
• Silný antioxidant pro podporu imunitního systému.
• Vytváří zdravé podmínky střevního prostředí a aktivně omezuje vliv patogenů.
• MOS zabraňují přichytávání patogenů na epitel střeva a vyvazují toxiny.
• Účinná alternativa antibiotik pro řešení střevních problémů.

Doporučené podání
Podejte 1 bolus co nejdříve při rozpoznání průjmů či preventivně v období zvýšeného výskytu onemocnění u telat 
od 3. dne věku výše. V případě potřeby možné aplikovat maximálně 3 bolusy vždy v rozmezí 24 hodin.  

Dostupné balení: 1 pixla = 36 bolusů
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Vyvazuje patogeny a jejich toxiny, 
podporuje zdravé prostředí traktu 
a posiluje imunitu.

Aktivní potlačování patogenů a 
rychlé opětovné osazení střeva 
probiotickými bakteriemi.

Probiotika

MOS

Esenciální 
oleje
Silné antimikrobiální 
účinky pro efektivní 
vyčištění střevního traktu.

Šitá na míru: 

Tři základní efekty pro rychlé zotavení telete
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Calf Renova® 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  7.00 % 
Hrubý tuk  4.00 % 
Hrubá vláknina 0.20 % 
Hrubý popel  35.0 % 
Sodík    0.20 % 
Vápník   10.50 % 
 
SLOŽENÍ 
kvasinkové produkty, maltodextrin, uhličitan vápenatý    
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY - STABILIZÁTORY STŘEVNÍ FLÓRY 
4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749): 2.6 x 1011 CFU/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Doporučená denní dávka je 1 bolus. V případě potřeby opakujte podání vždy s rozmezím 24 h od podání 
předchozího bolusu. Maximální dávka jsou 3 bolusy v průběhu 3 dnů.  
 
K podání bolusu používejte příslušný plastový aplikátor.  
 
SKLADOVÁNÍ 
Pro udržení maximálního efektu skladujte v suchém a chladném prostředí. Po každém vyjmutí bolusu následně 
dózu opět řádně uzavřete.  
 
HMOTNOST BALENÍ:  
180 g v jedné dóze = 36 bolusů po 5 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.    


