KATALOG PRODUKTÓW
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SZANOWNI LEKARZE WETERYNARII,

marka OVER Vet specjalizuje się w naturalnych produktach wspomagających leczenie zwierząt gospodarskich. Nasze rozwiązania są dedykowane dla lekarzy weterynarii i dostępne na rynku od
2011 roku. Oferujemy produkty wspierające zdrowie zwierząt na każdym etapie produkcji w oparciu o najnowsze technologie połączone z naturalnymi składnikami takimi jak zioła, olejki eteryczne oraz substancje bioaktywne. Skuteczność produktów OVER Vet gwarantuje doświadczenie
na rynku produktów weterynaryjnych oraz ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym umożliwiająca kompleksowe opracowanie składów oraz zapewnienie bezpieczeństwa preparatów.
Naszym celem jest dostarczanie naszym Klientom sprawdzonych, skutecznych i innowacyjnych produktów które będą wspomagały leczenie i terapię bydła, trzody chlewnej i drobiu. Misją marki OVER
Vet jest ciągły rozwój, zdobywanie doświadczenia oraz budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami.
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77
78
79

ZABURZENIA
TRAWIENIA
Produkty regulujące funkcjonowanie przewodu pokarmowego, hamujące biegunki, niwelujące wzdęcia oraz nawadniające.
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ZABURZENIA TRAWIENIA

PECTOPRO
Preparat stabilizujący gospodarkę
wodno-elektrolitową
PECTOPRO jest innowacyjnym preparatem przeznaczonym dla cieląt z zaburzeniami trawienia objawiającymi się biegunką. Zawarte w preparacie elektrolity stabilizują gospodarkę wodno-elektrolitową zmniejszając ryzyko odwodnienia.
Wchodzące w skład preparatu pektyny tworzą warstwę osłaniającą jelita, która spowalnia ruchy perystaltyczne oraz wspomaga regenerację uszkodzonych kosmków jelitowych. Starannie dobrane składniki mineralno-witaminowe mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania fizjologicznych funkcji organizmu i układu odpornościowego. Probiotyk i serwatka zawarte
w preparacie stabilizują mikroflorę żwacza ułatwiając tym samym powrót do pełni sił. PectoPRO apetycznie pachnie
i jest bardzo smakowity dzięki temu jest chętnie pobierany przez osłabione cielęta. Dzięki łatwo przyswajalnym składnikom pokarmowym przywraca homeostazę utrzymując zwierzę w dobrej kondycji.

STOSOWANIE:
100 g preparatu rozpuścić w 2 l ciepłej (38oC) wody, mleka lub preparatu mlekozastępczego. Stosować w okresie
zaburzeń trawiennych oraz po chorobie i antybiotykoterapii. Podawać dwa razy dziennie.

SKŁAD:
dekstroza, mączka z suszonych strąków szarańczynu strąkowego, serwatka w proszku, tłuszcz kokosowy, skrobia
ziemniaczana, pektyny jabłczane, inulina, chlorek sodu,
wodorowęglan sodu, chlorek potasu, probiotyk: Enterococcus faecium, witaminy: A, D3, E, cynk, mangan, miedź,
selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło - cielęta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100 g,

40 x 100 g

wiaderko: 1 kg

20 x 1 kg
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PECTOSPEED
Preparat przeciw ostrym biegunkom
dla cieląt i prosiąt

PECTOSPEED jest preparatem szybko zatrzymującym ostre biegunki i regulującym pracę jelit. Zawarte w nim pektyny działają ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego i pomagają znormalizować przepływ treści pokarmowej.
Pectospeed działa wzmacniająco na osłabiony organizm przez dostarczenie łatwo strawnego źródła energii. Dzięki
specjalnie dobranym dodatkom smakowo-zapachowym Pectospeed jest chętnie pobierany przez cielęta.

STOSOWANIE:
100 g preparatu rozpuścić w 2 l ciepłej (38oC) wody. W
trudnych przypadkach podać powtórnie. Jako kontynuację
stosować preparat PECTOPRO.

SKŁAD:
dekstroza, pektyny jabłczane, laktoza, wodorowęglan sodu,
chlorek sodu, siarczan magnezu, cykoria w proszku, witaminy: A, D3, E, C.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

ukł. pokarmowy

proszek

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100 g

40 x 100 g

wiaderko: 1 kg

20 x 1 kg
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GATUNEK DOCELOWY

bydło - cielęta / trzoda - prosięta

ZABURZENIA TRAWIENIA

RumenGel Vet
Preparat stymulujący pracę żwacza

RUMENGEL VET pobudza aktywność żwacza w okresie zaburzeń prawidłowej perystaltyki przewodu pokarmowego.
Odpowiednio dobrana kompozycja ziołowa stymuluje trawienie i wydzielanie soków trawiennych, a dodatek bylicy piołun
pobudza aktywność ślinianek zapobiegając nadmiernemu zakwaszeniu. RUMENGEL VET przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz wzmaga apetyt.

STOSOWANIE:
Krowom z objawami ketozy oraz w okresie przejściowym
podawać 500 g produktu w formie wlewu do pyska lub
bezpośrednio na stół paszowy. Stosować zwłaszcza u krów
z problemami w zakresie funkcjonowania wątroby.

SKŁAD:
bylica piołun, drożdże Saccharomyces cerevisiae.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

100 ml

9 x 100 ml
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ELECTROFIT
Mieszanka paszowa dietetyczna stabilizująca
gospodarkę wodno-elektrolitową

ELEKTROFIT stabilizuje gospodarkę wodno-elektrolitową w okresie zaburzeń trawienia z objawami biegunki lub stresu
termicznego. Zawarte w preparacie węglowodany stanowią źródło łatwo przyswajalnej energii dla osłabionego organizmu.
Dzięki starannie dobranym komponentom, ELEKTROFIT umożliwia szybkie uzupełnienie niedoborów energetyczno-elektrolitowych powstałych na skutek zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Stosowanie preparatu znacząco przyspiesza regenerację wycieńczonego organizmu oraz powrót do pełni sił witalnych zwierzęcia.

STOSOWANIE:
W przypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych zaburzeniach trawiennych (biegunka) oraz przy podwyższonej
temperaturze otoczenia, podawać 50 g preparatu rozpuszczonego w 2 l wody. Nie łączyć z pojeniem mlekiem.

SKŁAD:
dekstroza, fruktoza, chlorek sodu, wodorowęglan sodu,
siarczan magnezu, chlorek potasu, witamina E.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło / trzoda / owce

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100 g

40 x 100 g

wiaderko: 1,5 kg

10 x 1,5 kg

8

ZABURZENIA TRAWIENIA

stop plus
Ziołowy preparat przeciw biegunkom
dla krów i jałowizny
Przeciwbiegunkowe właściwości STOP PLUS wynikają z wysokiej zawartości garbników w korze dębu i kłączu pięciornika. Garbniki wykazują silne właściwości ściągające. Powodują wytwarzanie powłoki ochronnej na powierzchni błony
śluzowej, ograniczając przenikanie wody do światła jelita i hamując rozrzedzanie treści pokarmowej. Preparat uszczelnia
naczynia krwionośne, hamując krwawienie mogące występować równolegle z objawami biegunki. Ponadto działa przeciwbakteryjnie poprzez denaturację białek drobnoustrojów i łagodzi odczyn zapalny. Zawarte w preparacie olejki eteryczne z
kłącza tataraku pobudzają apetyt i stymulują wydzielanie soków trawiennych, przez co wpływają na poprawę przyswajania
składników pokarmowych.

STOSOWANIE:
Indywidualne: krowom z objawami biegunki preparat podawać wlewem do pyska zaraz po wymieszaniu zawartości
saszetki w I litrze ciepłej wody. Podawać przez okres od I do
3 dni, I -2 razy dziennie. Grupowe: preparat w ilości 100
g na sztukę podawać wymieszany z paszą. Stop plus można
dodawać do TMRu. Nie podawać cielętom.

SKŁAD:
zeolit, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae, węgiel roślinny, kora cynamonowca, olejek goździkowca, taniny
z kasztanowca, chelat cynku.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100 g

40 x 100 g

wiaderko: 1 kg

4 x 1 kg
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farma forte
Preparat stabilizujący funkcjonowanie
układu pokarmowego

FARMA FORTE zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń trawiennych z objawami biegunki. Preparat działa ściągająco
w obrębie przewodu pokarmowego. Współtworzy kompleksy z toksynami wspomagając ich usuwanie. Farma forte
tworzy delikatną i nierozpuszczalną warstwę, która chroni śluzówkę, a także ogranicza przenikanie wody do światła jelita.
Zalecany zwierzętom w okresie odsadzenia, przegrupowania, transportu oraz zmiany żywienia. Zawarte w preparacie
drożdże wykazują działanie probiotyczne i stabilizujące procesy fermentacyjne. FARMA FORTE normalizuje pracę układu pokarmowego oraz wspomaga funkcje trawienne, co jest niezmiernie ważne w okresach zwiększonego ryzyka wystąpienia biegunek.

STOSOWANIE:
Bydło: 50-200 g/szt./dzień. Jednorazowo nie więcej niż
0,2 g/kg m.c. Cielęta: 1-5 kg na tonę paszy. Jednorazowo nie więcej niż 0,I5 g/kg m.c. Trzoda chlewna: 2,54 kg na tonę paszy. Jednorazowo nie więcej niż 0,I5 g/kg
m.c. Drób (brojlery kurze, indyki, kury nioski, drób
wodny): przez 5-7 dni z paszą w dawce 0,02-0,08 g na
ptaka dziennie lub 0,2-1,5 kg na tonę paszy. Króliki: od
3-5 tygodnia laktacji do 2 tygodnia po odsadzeniu w dawce
MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

ukł. pokarmowy

proszek

25-80 g na tonę paszy. Psy: przez 2-5 dni z karmą w dawce
0,02-0,05 g/kg m.c. lub 0,1% w karmie.

SKŁAD:
drożdże piwne, dekstroza, Castanea sativa Mill - taniny
z kasztanowca min. 900,00 g/kg (90%).

GATUNEK DOCELOWY

bydło / trzoda / owce / drób / króliki / psy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100 g

40 x 100g

wiaderko: 1 kg

10 x 1 kg
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ZABURZENIA TRAWIENIA

Rumen vet
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wspomagająca motorykę żwacza

RUMEN VET pobudza perystaltykę żwacza dzięki aktywności odpowienio skomponowanej mieszanki ziołowej. Preparat
niweluje zaburzenia trawienne, wzmaga wydzielanie soku żołądkowego, śliny oraz żółci. RUMEN VET stymuluje apetyt,
a także działa przeciwzapalnie. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji ziół preparat jest skuteczny w przypadku upośledzenia czynności przewodu pokarmowego. Z tego względu podawanie preparatu RUMEN VET zalecane jest zwierzętom,
u których wystąpiło zaburzenie pracy żwacza oraz obniżenie pobierania paszy, a także w przypadku stwierdzenia wystąpienia niestrawności.

STOSOWANIE:
Podawać w formie wlewu do pyska w dawce 500 g na 600 kg
masy ciała dziennie krowom, u których wystąpiło zaburzenie
pracy żwacza oraz obniżenie pobierania paszy.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, bylica piołun, tymianek.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

butelka: 500 g

25 x 500 g
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Tympanic vet
Mieszanka paszowa uzupełniająca niwelująca wzdęcia

TYMPANIC VET jest przeznaczony dla krów u których nastąpiła zwiększona fermentacja w żwaczu. Zawarte w preparacie składniki ziołowe pozwalają na uspokojenie procesów fermentacyjnych, natomiast oleje roślinne zmniejszają napięcie
powierzchniowe pęcherzyków gazów. Zostają one łatwiej usunięte z treści pokarmowej. Uwolniony gaz wydostaje się
podczas odbijania lub w trakcie sondowania. Pokarm zawarty w żwaczu zmniejsza swoją objętość. Preparat nie działa
szkodliwie na nabłonek żwacza oraz na mikroflorę. TYMPANIC VET jest w pełni bezpieczny dla zwierząt.

STOSOWANIE:
Preparat podać bezpośrednio do pyska w formie wlewu.
Opakowanie 500 g jest przeznaczone dla dorosłego osobnika. Produkt najlepiej działa w połączeniu z zabiegiem sondowania. Dla wzmocnienia efektu po 30 min. można podać
preparat Rumen Vet.

SKŁAD:
mieszanina olejów roślinnych, wyciągi ziołowe: rumianek,
koper ogrodowy, arcydzięgiel, imbir, kminek; witamina E.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

butelka: 500 g

25 x 500 g
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ZABURZENIA TRAWIENIA

Toxisorb plus
Preparat mineralny absorbujący
mykotoksyny i endotoksyny

TOXISORB PLUS to preparat mineralny wykazujący właściwości absorpcyjne. Wychwytuje i wiąże mykotoksyny i endotoksyny z paszy uniemożliwiając ich wchłonięcie i kumulowanie się w organizmie. Zawarte w preparacie taniny z kasztanowca wykazują działanie ściągające oraz uszczelniające naczynia krwionośne zmniejszając ryzyko występowania zaburzeń
trawienia. Dodatek drożdży stabilizuje pracę przewodu pokarmowego. Toxisorb plus ogranicza przenikanie toksyn
z treści pokarmowej do organizmu, jednocześnie nie upośledza wchłaniania witamin i składników odżywczych.

STOSOWANIE:
Zalecane dawkowanie uzależnione jest od gatunku oraz poziomu zanieczyszczenia paszy mykotoksynami. Dawkowanie
na 1 tonę paszy: Cielęta (od 3 tyg. życia): 2,5 kg. Prosięta
(od 4 dnia życia): 5 kg. Tuczniki: 3 kg. Krowy: 1,5 kg.
Kurczęta brojlery: 2,5-3 kg. Kury nioski: 3-5 kg.

SKŁAD:
zeolit, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae, węgiel roślinny, wyciągi ziołowe: kora cynamonowca, olejek goździkowca, taniny z kasztanowca; chelat cynku.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło / trzoda / drób

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
wiaderko: 1,5 kg, 5 kg, 25 kg

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
10 x 1,5 kg
4 x 5 kg
Worek - 25 kg
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HydroGel Vet
Preparat wyrównujący gospodarkę mineralno - witaminową

HYDROGEL VET uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki. Preparat dostarcza niezbędnych witamin i mikroelementów wspomagając powrót cielęcia do pełni sił. Specjalnie dobrana kompozycja ziołowa reguluje procesy trawienne,
działa ściągająco w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego. HYDROGEL VET wpływa również na regenerację
kosmków jelitowych dzięki zawartości glutaminy.

STOSOWANIE:
Odmierzyć 20 ml preparatu przy użyciu pierścienia dozującego. Podawać z wodą lub mlekiem. Cielętom z brakiem
apetytu podawać bezpośrednio do pyska.

SKŁAD:
gliceryna, glukoza, laktoza, chlorek wapnia, chlorek magnezu, wyciągi ziołowe, niacyna, witaminy: D3, E, B1, B2, B6, B12,
miedź, mangan, cynk, jod, kobalt, selen, L-glutamina, propionian sodu.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło - cielęta / trzoda / jagnięta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

100ml

9 x 100 ml
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ZABURZENIA TRAWIENIA

StopGel Vet
Preparat hamujący biegunki krów i jałowizny

STOPGEL VET hamuje biegunki o różnej etiologii u krów i jałowizny. Preparat działa ściągająco w obrębie błony śluzowej
układu trawienia dzięki zawartości tanin z kasztanowca oraz kory dębu. Dodatek drożdży stabilizuje mikroflorę przewodu
pokarmowego regulując procesy trawienne. Forma żelu ułatwia podanie STOPGEL VET bezpośrednio do pyska w odpowiedniej dawce.

STOSOWANIE:
50 ml preparatu odmierzyć przy użyciu pierścienia dozującego. W razie konieczności podać powtórnie po 12 godzinach.

SKŁAD:
wyciągi ziołowe: kora dębu, taniny z kasztanowca, borówka; czernica, drożdże Saccharomyces cerevisiae.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

100 ml

9 x 100 ml
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DiarrGel Vet
Preparat ograniczający występowanie biegunek u bydła i trzody chlewnej

DIARRGEL VET reguluje procesy trawienne w okresie zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Taniny z kasztanowca tworzą delikatną, zabezpieczającą warstwę pokrywającą błonę śluzową przewodu pokarmowego poprzez koagulację
z występującymi w niej białkami. Zabezpiecza to organizm przed utratą wody i wnikaniem patogenów oraz uszkodzeniami
błony śluzowej. Dodatek drożdży działa probiotycznie regulując mikroflorę przewodu pokarmowego..

STOSOWANIE:
Stosować w okresie zagrożenia biegunką oraz w jej trakcie
w dawce: krowy - 50 ml, cielęta - 25 ml, tuczniki - 15
ml, prosięta - 5 ml.

SKŁAD:
taniny z kasztanowca, drożdże Saccharomyces cerevisiae,
propionian sodu.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło - cielęta / trzoda / jagnięta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

100 ml

9 x 100 ml
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ZABURZENIA TRAWIENIA

Pecto Milk
Preparat regulujący procesy trawienne cieląt

PECTO MILK zagęszcza stolec regulując przepływ treści jelitowej w trakcie biegunki. Zawarte w produkcie pektyny
szarańczynu strąkowego tworzą żelową warstwę osłaniającą ściany przewodu pokarmowego. Dodatek korzenia cykorii
reguluje procesy trawienne, działa ściągająco na błony śluzowe jelit ograniczając przenikanie wody do światła jelita.
Zawarta w cykorii inulina działa prebiotycznie odżywiając mikroflorę przewodu pokarmowego. PECTO MILK zapobiega
zaburzeniom trawiennym w okresie zmiany mleka i przy pierwszym karmieniu cieląt zakupionych z zewnętrznych źródeł.

STOSOWANIE:
W trakcie biegunki 50 g preparatu rozpuścić w 2 l ciepłej
wody. Profilaktycznie w okresie zmiany pokarmu podawać
25 g Pecto Milk na 2 l mleka.

SKŁAD:
dekstroza, mączka z suszonych strąków szarańczynu strąkowego, korzeń cykorii.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło - cielęta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 50 g

50 x 50 g

wiaderko:1 kg

10 x 1 kg
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BOVI DRENCH VET
Preparat stymulujący procesy trawienne

BOVI DRENCH VET pobudza procesy trawienne u krów z objawami atonii żwacza. Dzięki zawartości siarczanu
magnezu pobudza funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a specjalnie dobrana kompozycja ziołowa stymuluje wytwarzanie soków trawiennych. Preparat niweluje drobnoustroje chorobotwórcze dodatkowo stabilizując mikroflorę
żwacza dzięki obecności probiotycznych szczepów bakterii. BOVI DRENCH VET podany z dużą ilością wody zapobiega epizodom przemieszczenia trawieńca.

STOSOWANIE:
1 l preparatu rozcieńczyć w 30 l letniej wody i podać krowie przy użyciu pompy do drenchu. Krowom z objawami
silnej niestrawności można podać preparat bezpośrednio w
dwóch dawkach po 500 ml.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, siarczan magnezu, produkty
drożdżowe (12.1.5): oligomannany oraz β-1,3-glukany pozyskiwane z komórek ścian drożdży Saccharomyces cerevisiae.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

ukł. pokarmowy

płyn

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

butelka: 1 l

10 x 1 l
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GATUNEK DOCELOWY

bydło

ZABURZENIA TRAWIENIA

19

OSŁABIENIE
ODPORNOŚCI
Specjalistyczne preparaty stymulujące układ immunologiczny, regenerujące i wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
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OSŁABIENIE ODPORNOŚCI

bronchimax
Preparat osłonowy i wspomagający układ
oddechowy dla cieląt, prosiąt i drobiu

BRONCHIMAX dzięki starannie dobranej kompozycji ziół i kwasów organicznych łagodzi podrażnienia górnych dróg
oddechowych. Dodatek substancji ziołowych sprawia, że działa wykrztuśnie pozwalając na usunięcie zalegającej wydzieliny.
Zawarte w BRONCHIMAX kwasy wzmacniają efekt wspomagając dodatkowo zwalczanie bakterii i wirusów. Preparat
korzystnie wpływa na poprawę odporności własnej organizmu oraz przyspiesza powrót do pełni zdrowia.

STOSOWANIE:
Cielęta: 2x10 ml/szt/dzień do wody lub bezpośrednio
do pyska; Prosięta: 10 ml/szt do wody przez 7 dni;
Drób: 1 l/1000 l wody

SKŁAD:
pentoza, chlorek sodu, kwas mrówkowy, kwas octowy,
kwas mlekowy, wyciągi ziołowe.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. oddechowy

płyn

bydło - cielęta, trzoda chlewna, drób

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 1 l, 5 l

10 x 1 l
4x5l
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bronchimax
pulvis
Preparat osłonowy i wspomagający układ
oddechowy dla cieląt i prosiąt

BRONCHIMAX PULVIS dzięki starannie dobranej kompozycji ziół i kwasów organicznych łagodzi podrażnienia górnych
dróg oddechowych. Dodatek substancji ziołowych sprawia, że działa wykrztuśnie pozwalając na usunięcie zalegającej
wydzieliny. Zawarte w BRONCHIMAX PULVIS kwasy wzmacniają efekt wspomagając dodatkowo zwalczanie bakterii
i wirusów. Preparat przyczynia się do wzmocnienia odporności własnej organizmu oraz przyspiesza powrót do pełni
zdrowia.

STOSOWANIE:
2 kg/tonę paszy do ustąpienia objawów, profilaktycznie:
100 g/tonę paszy.

SKŁAD:
kwas cytrynowy, węglan wapnia, wyciągi ziołowe.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. oddechowy

proszek

bydło - cielęta, trzoda chlewna

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

wiaderko: 1 kg, 5 kg

10 x 1 kg
4 x 5 kg
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OSŁABIENIE ODPORNOŚCI

optistart
Preparat poprawiający witalność cieląt

OPTISTART stymuluje cielę do pobrania pokarmu dzięki lekko zakwaszającemu działaniu. Podany tuż po porodzie wpływa
na ilość wypitej siary zwiększając wykorzystanie immunoglobulin. OPTISTART hamuje rozwój patogenów umożliwiając
prawidłowy rozwój cielęcia w pierwszych godzinach życia. Preparat podawany cielętom starszym w okresie braku apetytu
stymuluje je do pobrania pokarmu zapobiegając dalszym problemom zdrowotnym.

STOSOWANIE:
W celu zwiększenia ilości wypitej siary - bezpośrednio po
urodzeniu 25 ml w formie wlewu bezpośrednio do pyska.
W okresie braku apetytu - 25 ml do pyska tuż przed
karmieniem.

SKŁAD:
pentoza, chlorek sodu, kwas mrówkowy, kwas octowy,
kwas mlekowy, wyciągi ziołowe i z orzecha włoskiego.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - cielęta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 50 ml, 1 l

14 x 50 ml
10 x 1 l
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Immuno Pover
Protect mix
Specjalistyczna mieszanka wzmacniająca
dla cieląt
IMMUNO POVER PROTECT MIX to mieszanka paszowa przeznaczona dla cieląt wymagających szczególnej troski
ze względu na potencjał genetyczny lub osłabienie odporności. Doskonały dla cieląt po trudnym porodzie lub pojonych
siarą niskiej jakości. Zawiera immunoglobuliny, które wzmacniają odporność cielęcia skutecznie redukując występowanie
biegunek i schorzeń dróg oddechowych w czasie odchowu. Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych surowców
poddanych specjalistycznym procesom technologicznym, IMMUNO POVER PROTECT MIX gwarantuje wysokie
przyrosty i szybki rozwój żwacza, a dodatek probiotyku i serwatki stabilizuje pracę przewodu pokarmowego. W efekcie
następuje prawidłowy rozwój żwacza i skrócenie okresu karmienia mlekiem. Preparat można dodawać do siary w celu
poprawy jej jakości.

STOSOWANIE:
W celu uzyskania pójła 0,5 kg Immuno Pover Protect mix rozpuścić w 4 litrach, a dla cieląt osłabionych,
w 3 litrach wody o temperaturze 38-40°C. W stacjach pojenia cieląt dawka wynosi 143 g na litr wody. W celu poprawy jakości siary - 100 g dodać do przygotowanego odpoju.

SKŁAD:
koncentrat serwatki, olej palmowo-kokosowy, serwatka
w proszku, gluten pszenny, mleko w proszku, immunoglobuliny, probiotyki: Lactiferm, Enterococcus faecium, lizyna,
metionina, żelazo, cynk, mangan, miedź, kobalt, jod, selen,
witaminy: A, D3, E, B3, B5, B2, B1, B6, K, B9, H, B12.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło - cielęta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

wiaderko: 5 kg

4 x 5 kg
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OSŁABIENIE ODPORNOŚCI

ImmunoGel Vet
Preparat stymulujący odporność cieląt i krów

IMMUNOGEL VET stymuluje funkcjonowanie układu odpornościowego. Specjalnie dobrana mieszanka ziołowa
działa immunostymulująco, a dodatek beta-glukanu aktywizuje komórki układu odpornościowego. W rezultacie
zawartość przeciwciał w surowicy krwi ulega podwyższeniu. Dodatek probiotycznych szczepów bakterii L. rhamnosus i E.
faecium stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego wspomagając odporność zwierząt.

STOSOWANIE:
25 ml preparatu podawać raz dziennie bezpośrednio
do pyska cielętom w wieku 2 – 3 tygodni w okresie
luki odpornościowej, po biegunce i antybiotykoterapii.
Krowom podawać 50 ml w okresie spadku odporności.

SKŁAD:
beta-glukan, szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus
i Enterococcus faecium, MOS, wyciągi ziołowe.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło - cielęta, krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

100 ml

9 x 100 ml
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BOLUSY
Suplementacja na okres zasuszenia, porodu i inwolucji macicy. Preparaty odbudowujące róg racicy oraz obniżające
wysoki poziom komórek somatycznych w mleku
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BOLUSY

Uter tabs
Bolus zmniejszający ryzyko trudnych porodów
i upadków nowonarodzonych cieląt

UTER TABS to preparat w formie bolusa, który wpływa regulująco na czynności skurczowe macicy, łagodzi stres związany
z wycieleniem i poprawia witalność cieląt. Preparat wspomaga terminową inwolucję macicy po porodzie zmniejszając
ryzyko jej atonii. Powrót narządu rodnego do stanu sprzed ciąży przyspiesza wznowienie cyklu reprodukcyjnego.
UTER TABS uzupełnia także zapotrzebowanie na mikroelementy, witaminy i aminokwasy, których niedobory mogą być
przyczyną niedostatecznej syntezy hormonów endogennych.

STOSOWANIE:
Podać 1 bolus krowie lub jałówce (do żwacza) od 60 do
45 dni przed przewidywanym terminem wycielenia.

SKŁAD:
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), tlenek magnezu, sole
kwasów tłuszczowych, wyciągi ziołowe, arginina, tryptofan,
witaminy: A, D3, E, cynk, mangan, jod, miedź, selen, kobalt.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

bolus

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 6 szt.

18 szt.
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Placen tabs
Bolus wspomagający wydalenie łożyska po porodzie

Bolus PLACEN TABS podany w pierwszych godzinach po wycieleniu łagodzi reakcję stresową związaną
z zatrzymaniem łożyska. W związku ze sprawnie przebiegającym procesem oczyszczania macicy ograniczony zostaje rozwój
drobnoustrojów. W krótkim czasie zostaje wstrzymane uwalnianie się nieprzyjemnego zapachu. Dodatkowe korzyści
wynikają z zastosowania profilaktycznego – poród staje się lżejszy, dzięki czemu zmniejsza się liczba interwencji odklejania
łożyska przez lekarza oraz ilość stosowanych antybiotyków domacicznych. Kompozycja ziołowa zawarta w PLACEN
TABS wpływa na kurczliwość błony śluzowej macicy oraz wspomaga rozwieranie szyjki macicy ułatwiając przebieg porodu
i powrót do cyklu reprodukcyjnego.

STOSOWANIE:
Podać 1 bolus krowie lub pierwiastce aplikatorem (do żwacza). Profilaktycznie: w trakcie wycielenia kiedy pojawiają
się racice. U krów, pierwiastek podwyższonego ryzyka: tuż
po wycieleniu. U krów, pierwiastek które nie wydaliły łożyska: 6-8 godzin po wycieleniu.

SKŁAD:
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), tlenek magnezu, sole
kwasów tłuszczowych, wyciągi ziołowe, miedź, cynk, jod,
selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

bolus

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 6 szt.

18 szt.

28

BOLUSY

Turbo tabs
Bolus wspomagający oczyszczenie macicy po porodzie

TURBO TABS to preparat w formie bolusa wspomagający szybkie oczyszczenie macicy po porodzie oraz w przypadku
wystąpienia metritis. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji ziół preparat pobudza aktywność skurczową i ułatwia wydalenie
lochii poporodowych, a także regeneruje endometrium ograniczając konsekwencje wynikające z komplikacji poporodowych
np. zatrzymania łożyska. Szybsze oczyszczenie macicy w naturalny sposób przyspiesza powrót krowy do cyklu
reprodukcyjnego.

STOSOWANIE:
Podać 1 bolus krowie lub pierwiastce (do żwacza)
w 10±5 dniu po porodzie. Zalecany zwłaszcza po trudnym
i długotrwałym porodzie lub w przypadku zatrzymania
łożyska. W sytuacji, gdy krowa nie otrzymała Turbo tabs
bolus po porodzie można go podać po zaobserwowaniu
objawów zapalenia macicy. Czas rozkładu i działania
wynosi 21 dni.

SKŁAD:
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole kwasów
tłuszczowych, wyciągi ziołowe, witamina E, cynk, mangan,
miedź, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

bolus

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 6 szt.

18 szt.
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Soma tabs
Bolus zmniejszający ilość komórek
somatycznych w mleku

SOMA TABS jest bolusem dostarczającym krowie składników niezbędnych w procesie regeneracji wymienia. Fitoskładniki
stopniowo uwalniane w żwaczu przez 4 tygodnie wspomagają naturalne mechanizmy obronne organizmu oraz pozwalają
utrzymać odpowiednią kondycję immunologiczną wymienia przez dłuższy okres. W ciągu kilku kolejnych tygodni zawartość
komórek somatycznych stopniowo ulega obniżeniu, a wskaźniki jakości mleka ulegają poprawie.

STOSOWANIE:
Podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza). Jeżeli zawartość KS w mleku nadal jest zbyt wysoka podać drugi
bolus po upływie 4 tygodni. W przypadkach szczególnie
trudnych, aby zwiększyć efektywność, zaleca się przed
podaniem bolusa, zastosowanie preparatu Hepa protect
przez min. 5 dni.

SKŁAD:
kwasy tłuszczowe, sole kwasów tłuszczowych, wyciągi ziołowe, witamina E, miedź, cynk, mangan, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

bolus

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 6 szt.

18 szt.
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BOLUSY

Pedes tabs
Bolus poprawiający stan zdrowotny racic

Bolus PEDES TABS poprawia funkcjonowanie organizmu w zakresie stanu zdrowotnego racic wspomagając syntezę
keratyny oraz masy międzykomórkowej. Dodatek biotyny wspomaga wydzielanie substancji cementującej rogu racicowego,
a skrzyp polny i zawarta w nim krzemionka wpływa na regenerację tkanki skórnej działając wzmacniająco na racice.

STOSOWANIE:
Podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza) w celu
poprawy stanu racic oraz utwardzenia rogu racicowego.

SKŁAD:
kwasy tłuszczowe, sole kwasów tłuszczowych, fosforan
magnezu, węglan wapnia, wyciągi ziołowe, biotyna, miedź,
cynk, mangan, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

bolus

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 6 szt.

18 szt.
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HIGIENA DOJU
Dippingi do higieny przed- i poudojowej, ręczniki pielęgnacyjne suche i nawilżane.
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HIGIENA DOJU

Helena
proderm forte
Dezynfekcyjny koncentrat do higieny
przedudojowej wymion

HELENA PRODERM FORTE jest wyjątkowo wydajnym koncentratem łączącym w sobie doskonałe właściwości
myjące z silnym działaniem antybakteryjnym oraz pielęgnującym skórę wymienia i strzyków. Preparat szybko i skutecznie
rozmiękcza brud umożliwiając jego łatwe usunięcie. Regularne stosowanie HELENY PRODERM FORTE zmniejsza
ryzyko zakażenia wymienia zapewniając jednocześnie doskonałe nawilżenie skóry strzyków. Preparat przeznaczony jest
do przedudojowej higieny wymion, niezależnie od stosowanej metody jej przeprowadzania. Znakomicie nadaje się on do
odkażania ściereczek przeznaczonych do mycia wymion i nie przedostaje się do mleka.

STOSOWANIE:
Przed dojem przygotować roztwór roboczy: mycie za
pomocą ściereczek lub ręczników: 0,5% (5 ml produktu
rozpuścić w 995 ml wody); opryskiwanie wymion: 5%
(50 ml produktu rozpuścić w 950 ml wody); pianowanie
strzyków: 40% (400 ml produktu rozpuścić w 600 ml
wody). Po zastosowaniu produktu i wymaganym czasie
dezynfekcji należy umyć strzyki. Efekt biobójczy następuje
po upływie 5 minut.

SKŁAD:
anionowe i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne,
substancja dezynfekcyjna i antybakteryjna, gliceryna, związki
kompleksujące, barwnik, aromat, woda.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

wymię

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 1 l, 5 l, 20 l

10 x 1 l
4x5l
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Helena
dip forte
Gęsty płyn do dippingu na bazie
kwasu mlekowego
HELENA DIP FORTE wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Nie skapuje. Tworzy widoczną
warstwę zabezpieczającą przed wnikaniem drobnoustrojów przez kanał strzykowy. Ogranicza ryzyko zakażenia wymienia,
a jednocześnie jest bezpieczna w stosowaniu. HELENA DIP FORTE zawiera kwas mlekowy, który wchodzi w skład
naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), odpowiedzialnego za wiązanie wody w skórze oraz jej mechaniczną ochronę
przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki temu zmniejsza utratę wody ze skóry i sprawia, że staje się ona bardziej elastyczna.
Wysoka zawartość ekstraktu z kasztanowca gwarantuje działanie przeciwobrzękowe i obkurczające, zapobiegając
mikrourazom, które mają miejsce podczas doju. Wyciąg z nagietka regeneruje oraz chroni skórę strzyków przed
wysuszeniem.

STOSOWANIE:
Stosować bezpośrednio po doju lub po dowymieniowym
podaniu leków przez zanurzenie każdego strzyka w preparacie przy użyciu specjalnych kubków do dippingu.

SKŁAD:
kwas mlekowy, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z kasztanowca,
gliceryna, barwnik, woda.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

wymię

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

1 kg, 5 kg, 20 kg

10 x 1 kg
4 x 5 kg
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HIGIENA DOJU

Helena
jod forte
Jodowy preparat do dippingu

HELENA JOD FORTE jest preparatem do poudojowej dezynfekcji strzyków w formie dippingu. Dzięki wysokiej
zawartości jodu (5000 ppm) działa niezwykle szybko, hamując rozwój patogenów. HELENA JOD FORTE skutecznie
zapobiega zakażeniom wywoływanym przez bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby oraz wspomaga walkę z podwyższonym
poziomem komórek somatycznych. Preparat długo utrzymuje się na strzyku, a obecne w składzie substancje pielęgnacyjne
działają nawilżająco i zapobiegają pękaniu skóry strzyków.

STOSOWANIE:
Preparat nanieść bezpośrednio na strzyki po każdym doju,
przy użyciu specjalnych kubków do dippingu. Preparat jest
gotowy do użycia bez rozcieńczania.

SKŁAD:
nieorganiczny kompleks jodu, substancje pielęgnacyjne,
kompleksujące i zagęszczające, woda.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

wymię

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

1 kg, 5 kg, 20 kg

10 x 1 kg
4 x 5 kg
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Green dip
Silny preparat do dippingu na bazie
chlorheksydyny

GREEN DIP jest preparatem przeznaczonym do poudojowego dippingu strzyków. Obecny w składzie preparatu ekstrakt
z nagietka pielęgnuje skórę strzyków i wspomaga proces regeneracji, a dodatek substancji nawilżających utrzymuje jej
elastyczność i jędrność. GREEN DIP dzięki gęstej konsystencji utrzymuje się na strzyku, co gwarantuje długotrwałe
działanie preparatu na skórę. Wyraźny, szmaragdowy kolor pozwala na łatwe sprawdzenie czy zabieg został przeprowadzony
prawidłowo i preparat został naniesiony równomiernie na wszystkie strzyki.

STOSOWANIE:
Bezpośrednio po każdym doju należy preparat Green dip
nanieść na strzyki przy użyciu specjalnych kubków do dippingu. Preparat jest gotowy do użycia bez rozcieńczania.

SKŁAD:
diglukonian chlorheksydyny, ekstrakt z nagietka, gliceryna,
glikol propylenowy, zagęstnik, barwnik, woda.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

wymię

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

1 kg, 5 kg, 20 kg

10 x 1 kg
4 x 5 kg
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HIGIENA DOJU

Jednorazowe
ręczniki celulozowe

Nasączane
ręczniki celulozowe

Do higieny przedudojowej

Do higieny przedudojowej

Ręczniki o dużej chłonności przeznaczone do
oczyszczania wymion przed dojem. Wykonane z celulozy
arkusze są mocne i wytrzymałe, więc nie rozrywają sie
podczas stosowania a dzięki swojej fakturze stymulują
wymię podczas wycierania, zastępując masaż przedudojowy.
Skutecznie pozwalają usunąć brud i osuszyć strzyki przed
założeniem kubków udojowych. Ręczników można
używać na sucho lub po zwilżeniu, a stosowanie oddzielnego
arkusza dla każdej krowy zapobiega przenoszeniu
patogenów między zwierzętami.

Ręczniki mają postać zanurzonych w płynie i zamkniętych
w wiaderku arkuszy. Skutecznie myją i pielęgnują wymię nie
podrażniając i nie wysuszając skóry, dzięki czemu mogą być
stosowane przez długi czas. Stopień zwilżenia ręczników
pozwala na łatwe oczyszczenie wymienia, a jednocześnie
strzyki po ich zastosowaniu nie są mokre. Dzięki temu
nie ma konieczności osuszania strzyków przed założeniem
kubków udojowych. Niezmiernie istotny jest fakt, że
przy użyciu ręczników jednorazowych
mamy każdorazowo gwarancję ich czystości. Ponadto
są one gotowe do użycia, dzięki czemu skracają
czas, jaki należy przeznaczyć na czynności związane z
przedudojową higieną wymion. Szczelne zamknięcie
w wiaderku sprawia, iż nie tracą swoich właściwości i nie
wysychają w czasie przechowywania.

STOSOWANIE:
Pojedynczym arkuszem ręcznika wycierać wymię przed dojem. Zamknięcie z korkiem umożliwia wyciąganie pojedynczych arkuszy bez konieczności otwierania pokrywy wiaderka. Ręczniki przeznaczone do użytku zewnętrznego. Ulegają
biodegradacji.

STOSOWANIE:
Wymię i strzyki oczyścić przed każdym dojem.
SKŁAD:
100% celuloza.

SKŁAD:
100% celuloza.
MIEJSCE DZIAŁANIA

GATUNEK DOCELOWY

MIEJSCE DZIAŁANIA

GATUNEK DOCELOWY

wymię

bydło - krowy

wymię

bydło - krowy

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
6 rolek

1 opak.

6 rolek
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OPAKOWANIE ZBIORCZE:
4 x 1 opak.

ZABURZENIA
METABOLIZMU
Preparaty zapobiegające i niwelujące skutki ketozy i kwasicy, regenerujące i wspomgające funkcjonowanie wątroby.
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ZABURZENIA METABOLIZMU

ENERGIA BOVI
POVER VET
Mieszanka paszowa uzupełniająca zmniejszająca
ryzyko wystąpienia ketozy

ENERGIA BOVI Pover Vet jest preparatem stanowiącym źródło łatwo przyswajalnych i wysokiej jakości
energetycznych komponentów dla krów mlecznych. Stosowana zarówno w formie wlewek jak i na stół paszowy zmniejsza
skutki ujemnego bilansu energetycznego. Dodatek witamin z grupy B stymuluje przemiany energetyczne. Zawarta
w preparacie niacyna obniża poziom ciał ketonowych we krwi i wspiera funkcjonowanie wątroby. Dzięki swoim
właściwościom higroskopijnym ENERGIA BOVI Pover Vet zapobiega wysychaniu i zagrzewaniu się paszy. Preparat
zadawany na paszę poprawia jej smakowitość, podnosi poziom energii oraz utrzymuje wilgotność składników paszy.
Ze względu na apetyczny zapach i smakowitość jest chętnie pobierany przez krowy.

STOSOWANIE:
Podawać w formie wlewu do pyska lub bezpośrednio
na stół paszowy w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
zaburzeń energetycznych oraz w okresie rekonwalescencji
po przebyciu ketozy. Dawka dzienna 300 ml. Zalecane
jest stosowanie przez okres od 3 do 6 tygodni.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, kwas pantotenowy,
selen, witaminy: niacyna, E, D3, B2, B1, B6, B12.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

kanister: 5 kg, 20 kg

4 x 5 kg
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Energia Vet
Preparat zmniejszający ryzyko ketozy

ENERGIA VET gwarantuje skuteczną pomoc krowom z objawami ketozy, gdyż stanowi efektywne źródło energii.
Preparat jest kompozycją substancji będących prekursorami glukozy, dzięki temu prowadzi do podniesienia jej poziomu
we krwi. Dodatek niacyny wpływa na ograniczenie spalania tłuszczu zapasowego, prowadzi do obniżenia koncentracji
związków ketonowych i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi oraz działa osłonowo na wątrobę. Witaminy z grupy B,
podnosząc poziom glukozy we krwi, aktywizują przemiany energetyczne i ograniczają negatywne skutki ujemnego bilansu
energetycznego. Zawarta w produkcie betaina wspomaga funkcjonowanie osłabionej wątroby.

STOSOWANIE:
W przypadku zagrożenia lub wystąpienia ketozy podawać
w formie wlewu do pyska lub bezpośrednio na stół paszowy. Dawka dzienna wynosi 300-500 g.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, koncentrat soku z buraka ćwikłowego, kwas pantotenowy, selen, witaminy: niacyna, E, D3, B2, B1, B6, B12.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel/płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

karnister: 5 kg, 20 kg

4 x 5 kg
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ZABURZENIA METABOLIZMU

Glikol Vet
Preparat energetyczny zapobiegający
wystąpieniu ketozy

GLIKOL VET dostarcza łatwo strawnych źródeł energii zmniejszając ryzyko wystąpienia ketozy w okresie przejściowym.
Zawarte w preparacie witaminy z grupy B są niezbędnym czynnikiem stymulującym przemiany węglowodanowe, w tym
glukoneogenezę. Dodatek propionianu sodu wpływa na obniżenie poziomu ciał ketonowych we krwi, natomiast niacyna
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wątroby. GLIKOL VET utrzymuje wysoki poziom glukozy we krwi przez kilka dni
po podaniu preparatu zapobiegając powstaniu ujemnego bilansu energetycznego.

STOSOWANIE:
Podawać w okresie przejściowym (3 tygodnie przed i 3
tygodnie po porodzie) wlewem do pyska lub bezpośrednio
na stół paszowy w dawce 300-500 g na sztukę.

SKŁAD:
glikol propylenowy, gliceryna, laktoza, propionian sodu,
kwas pantotenowy, witaminy: D3, E, B1, B2, B6, B12, niacyna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

żel/płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

kanister: 5 kg, 20 kg

4 x 5 kg
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Energia Hepamin
Preparat energetyczny zapobiegający ketozie
oraz wspomagający regenerację wątroby

ENERGIA HEPAMIN jest źródłem substancji niwelujących ujemny bilans energetyczny, wspomagających proces
glukoneogenezy. Specjalnie dobrana kompozycja ziołowa wspomaga funkcjonowanie osłabionej wątroby, a dodatek
chronionej metioniny działa hepatoprotekcyjnie. Preparat kompleksowo zaopatruje krowę w okresie przejściowym
dostarczając niezbędnych składników.

STOSOWANIE:
Krowom z objawami ketozy oraz w okresie przejściowym
podawać 500 g produktu w formie wlewu do pyska lub
bezpośrednio na stół paszowy. Stosować zwłaszcza u krów
z problemami w zakresie funkcjonowania wątroby.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, kwas pantotenowy,
witaminy: E, D3, B1, B2, B6, B12, biotyna (witamina H), metionina, propionian sodu, wyciągi roślinne.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

kanister: 5 kg, 20 kg

4 x 5 kg
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ZABURZENIA METABOLIZMU

HEPA PROTECT
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wspomagająca pracę wątroby

HEPA PROTECT wspomaga funkcje metaboliczne wątroby, zmniejsza ryzyko degradacji hepatocytów i osłania je
przed działaniem toksyn. Dodatek metioniny chronionej i wyciągu z karczocha wspomaga metabolizm tłuszczów oraz
usuwanie nagromadzonego w wątrobie nadmiaru trójglicerydów. HEPA PROTECT dostarcza również glicerynę oraz
glikol propylenowy, dzięki czemu uzupełnia energię i ogranicza spalanie tłuszczu zapasowego. Dzięki zawartości ostropestu
plamistego oraz niacyny preparat wspomaga regenerację wątroby uszkodzonej na skutek działania leków i procesów
chorobotwórczych. Podawanie HEPA PROTECT zalecane jest zwłaszcza zwierzętom wysokowydajnym oraz nadmiernie
otłuszczonym, ze względu na występujące u nich duże obciążenie wątroby, wynikające z intensywnej przemiany materii.

STOSOWANIE:
Podawać krowom zagrożonym stłuszczeniem wątroby
w formie wlewu do pyska w dawce 500 g na 600 kg masy
ciała dziennie przez 5-7 dni.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, metionina, wyciągi
ziołowe, witaminy: niacyna, B1, B6, B2.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

butelka: 500 g

25 x 500 g
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ProRumen S.C.
Mieszanka paszowa uzupełniająca dietetyczna dla krów zmniejszająca
ryzyko wystąpienia kwasicy

PRORUMEN SC buforuje treść żwacza neutralizując zakwaszające działanie nadmiernej ilości kwasu mlekowego.
Preparat wpływa na poprawę warunków rozwoju mikroorganizmów w żwaczu, co prowadzi do stabilizacji fermentacji.
PRORUMEN SC zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy, a także będącego jej konsekwencją ochwatu czy zatrucia organizmu endotoksynami bakteryjnymi. Preparat przywraca także równowagę kwasowo-zasadową krwi.

STOSOWANIE:
Podawać krowom wysoko wydajnym, żywionym zwiększoną ilością pasz treściwych i w okresie zagrożenia kwasicą
- 100 g dziennie na sztukę z paszą.

SKŁAD:
wodorowęglan sodu, drożdże piwne, tlenek magnezu, dekstroza, chlorek sodu, siarczan magnezu bezwodny, chlorek
potasu, witamina E, klinoptylolit pochodzenia osadowego

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

wiaderko: 1,5 kg, 5 kg

10 x 1,5 kg
4 x 5 kg
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ZABURZENIA METABOLIZMU

Buffer-Stim
Preparat stabilizujący pH dla krów
z kwasicą żwacza
BUFFER-STIM jest innowacyjnym preparatem w zakresie zwalczania kwasicy i niestrawności. Szybko przywraca równowagę środowiska żwacza przez działanie podwyższające i stabilizujące pH. Neutralizuje zgromadzony w żwaczu kwas
mlekowy dzięki zawartości kwaśnego węglanu potasu. Zawarte w preparacie sole kwasu jabłkowego stymulują rozwój bakterii Selenomonas ruminantium, które wykorzystują kwas mlekowy, co dodatkowo zmniejsza jego koncentrację
w żwaczu. Zawarte w preparacie BUFFER-STIM polifenole wspomagają odporność, a glinokrzemiany wiążą endotoksyny uwolnione z obumierających bakterii żwaczowych. W ten sposób BUFFER-STIM zabezpiecza zwierzę przed
rozwojem ochwatu oraz działa osłonowo na wątrobę, chroniąc przed osłabieniem odporności, mastitis, zaburzeniami
w rozrodzie.

STOSOWANIE:
Podawać krowom wysokowydajnym oraz w okresie zwiększonego zagrożenia kwasicą, wlewem do pyska w dawce
100 g produktu na 1 l wody. W celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia kwasicy żwacza należy pamiętać o bilansowaniu
dziennej dawki pokarmowej, z uwzględnieniem zawartości
włókna i łatwo fermentujących węglowodanów, a także
dbać o właściwą strukturę dawki pokarmowej, zapobiegającą jej sortowaniu.

SKŁAD:
dwuwęglan potasu, wodorowęglan wapnia, witamina C,
ekstrakt z drożdży, wyciąg z pastek winogron, sepiolit, kwas
jabłkowy.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
saszetka: 100 g
wiaderko: 1 kg

OPAKOWANIE ZBIORCZE:
40 x 100 g
10 x 1 kg
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OKRES PRZEDI POWYCIELENIOWY
Zapobieganie hipokalcemii, regeneracja organizmu po porodzie. Preparaty wspomagające zasuszenie i suplementację w okresie okołorujowym
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OKRES PRZED- I POWYCIELENIOWY

vipover drink
Energetyzujące pójło poporodowe

VIPOVER DRINK jest preparatem do podawania w formie pójła krowom bezpośrednio po wycieleniu. Przyspiesza
regenerację organizmu oraz pobudza aktywność metaboliczną. Preparat przywraca równowagę gospodarki wodnoelektrolitowej oraz wyrównuje straty energetyczne poniesione w czasie porodu. VIPOVER DRINK dostarcza wapń
oraz wiele składników mineralno-witaminowych. Dzięki temu ogranicza ryzyko wystąpienia zalegań poporodowych oraz
zapobiega zatrzymaniu łożyska. Zawarte w VIPOVER DRINK drożdże działają probiotycznie na mikroorganizmy żwacza
i stabilizują procesy fermentacyjne. Odpowiednie wypełnienie żwacza po porodzie zapobiega nagłemu przemieszczeniu
trawieńca.

STOSOWANIE:
Wymieszać I kg preparatu VIPover drink w 20 litrach
ciepłej wody. Podawać krowie bezpośrednio po wycieleniu.

SKŁAD:
dekstroza, serwatka, skrobia pszenna, laktoza, chlorek sodu,
dwuwęglan sodu, fosforan sodu, węglan wapnia, chlorek
potasu, tlenek magnezu, probiotyk Saccharomyces cerevisiae,
witaminy: A, E, D3, cynk, mangan, miedź, jod, kobalt, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

wiaderko: 1 kg

25 x 1 kg
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calbal plus
Kompleksowy preparat wapniowo - fosforowy
zapobiegający porażeniu poporodowemu

CALBAL PLUS przywraca prawidłowy poziom wapnia we krwi oraz zapobiega wystąpieniu porażenia poporodowego.
Preparat dostarcza wysoko przyswajalny wapń, którego wchłanianie jest rozłożone w czasie dzięki zastosowaniu
dwóch form: pantotenianu i chlorku. Skutecznie zapobiega obniżeniu koncentracji wapnia we krwi. CALBAL PLUS
zawiera magnez i witaminę D3, których niedobór może być przyczyną hipokalcemii. Preparat dostarcza także fosfor.
Jest to niezwykle istotne ze względu na to, że zaburzenie gospodarki wapniowej często wiąże się z hipofosfatemią.
CALBAL PLUS, dzięki zawartości niacyny i witamin z grupy B, wspomaga pracę wątroby i aktywizuje przemiany
energetyczne.

STOSOWANIE:
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia porażenia
poporodowego podać w formie wlewu do pyska
bezpośrednio po wycieleniu. Czynność powtórzyć
w pierwszej dobie po porodzie. Dawka jednorazowa
wynosi 200 ml.

SKŁAD:
gliceryna, chlorek wapnia, pantotenian wapnia, glikol
propylenowy, chlorek magnezu, fosforan dwuamonowy
bezwodny, laktoza, kwas pantotenowy, witaminy: niacyna,
E, D3, B1, B6, B2, B12, kobalt.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 200 ml, 5 l

20 x 200 ml
4x5l
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OKRES PRZED- I POWYCIELENIOWY

calcium
plus
Preparat wapniowy zapobiegający
porażeniu poporodowemu

CALCIUM PLUS uzupełnia niedobory wapnia spowodowane rozpoczęciem laktacji. Wysoką przyswajalność wapnia
z przewodu pokarmowego warunkuje dodatek witaminy D3. Preparat dostarcza także magnez, którego niski poziom
we krwi jest jedną z przyczyn hipokalcemii. W ten sposób CALCIUM PLUS przeciwdziała wystąpieniu porażenia
poporodowego oraz zapobiega zatrzymaniu łożyska, zwłaszcza u krów wysokowydajnych i wieloródek. Jednocześnie
preparat jest skuteczny w profilaktyce ketozy, gdyż zawiera glicerynę, będącą prekursorem glukozy, oraz witaminy z grupy
B, aktywizujące przemiany energetyczne.

STOSOWANIE:
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia porażenia poporodowego podać w formie wlewu do pyska bezpośrednio
po wycieleniu. Czynność powtórzyć w pierwszej dobie po
porodzie. Dawka jednorazowa wynosi 500 g.

SKŁAD:
chlorek wapnia, gliceryna, chlorek magnezu, glikol propylenowy, laktoza, kwas pantotenowy, witaminy: E, D3, B1, B6,
B2, B12.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 500 g, 1 kg, 5 kg

25 x 500 g
10 x 1 kg
4 x 5 kg
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ovulik plus
Uzupełniająca mieszanka paszowa
stymulująca płodność

OVULIK PLUS wpływa na poprawę wskaźników rozrodu krów, m.in. na skrócenie okresu międzywycieleniowego.
Przyczynia się do wystąpienia wyraźnych objawów rui i zwiększa skuteczność inseminacji dzięki zawartości beta-karotenu
oraz witaminy E i selenu. Preparat aktywizuje enzymy decydujące o implantacji zarodków, dzięki czemu zwiększa ich
przeżywalność. OVULIK PLUS uzupełnia energię, niweluje niedobory witamin i mikroelementów wpływających na
syntezę hormonów, ogranicza również powstawanie cyst jajnikowych.

STOSOWANIE:
W przypadku występowania niedoborów mineralnowitaminowych, przyczyniających się do pogorszenia
wskaźników rozrodu, podawać wlewem do pyska w ilości
500-1000 g dziennie przez 5-7 dni przed terminem rui.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, witaminy: A, E, D3, betakaroten, cynk, mangan, miedź, jod, kobalt, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 500 g, 1 kg, 5 kg

25 x 500 g
10 x 1 kg
4 x 5 kg
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OKRES PRZED- I POWYCIELENIOWY

Lacto stop
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokowydajnych wspomagająca zasuszenie

LACTO STOP wspomaga zasuszanie krów wysokowydajnych, u których produkcja mleka utrzymuje się pomimo
zaprzestania doju i ograniczenia dawki pokarmowej.
LACTO STOP hamuje sekrecję mleka, wpływa również korzystnie na regenerację tkanek wymienia w okresie zasuszenia.

STOSOWANIE:
Podawać krowom wysokowydajnym w czasie zasuszania
wlewem do pyska w dawce 500 g na 600 kg masy ciała
dziennie przez 3 dni.

SKŁAD:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, szałwia lekarska, witaminy: niacyna, B6, B2, cynk.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 500 g

25 x 500 g
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PIELĘGNACJA
Maści i żele rozgrzewające i chłodzące, produkty wspomagające gojenie ran, terapię grzybicy i brodawczycy.
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PIELĘGNACJA

Masti vet
Kamforowa maść rozgrzewająca

MASTI VET jest preparatem do stosowania miejscowego. Stanowi tradycyjną kompozycję najwyższej jakości naturalnych,
wyjątkowo skoncentrowanych składników - wyciągu z mięty pieprzowej, kamfory i propolisu. Działa odprężająco
i rozluźniająco na skórę oraz zapewnia delikatne i równomierne uczucie ciepła. Preparat wspomaga naturalne procesy
obronne wymienia zwiększając krążenie krwi w gruczole mlekowym. Żelowa i nietłusta konsystencja MASTI VET
sprawiają, że maść łatwo się nakłada i szybko wchłania. Dodatek gliceryny wspomaga transport składników do najgłębszych
warstw wymienia.

STOSOWANIE:
Wcierać w skórę wymienia w przebiegu procesu zapalnego gruczołu po każdym doju.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, propolis, olej parafinowy, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 150 ml, 500 ml

24 x 150 ml
24 x 500 ml
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Mint vet
Mentolowy żel chłodzący

MINT VET jest skutecznym preparatem przeznaczonym do niwelowania obrzęków wymienia zwłaszcza po porodzie.
Starannie dobrana mieszanka olejków eterycznych i wyciągów roślinnych wspomaga naturalne procesy odpornościowe
wymienia. Wyciąg z mięty pieprzowej i eukaliptusa działa odświeżająco i rozluźniająco na skórę. Zawarta w preparacie
arnika i wyciąg z kasztanowca sprzyjają wchłanianiu się płynu wysiękowego uszczelniając naczynia krwionośne, co zmniejsza
obrzęk i jego bolesność. Żel z łatwością rozprowadza się po wymieniu, szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej
warstwy. MINT VET stanowi idealną ochronę przed niekorzystnymi wpływami środowiska oraz przed wysuszeniem.
Preparat posiada intensywny zapach odstraszający owady.

STOSOWANIE:
Wcierać w skórę wymienia krów z obrzękiem poporodowym po każdym doju.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 150 ml, 500 ml

24 x 150 ml
24 x 500 ml
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Calen vet
Nagietkowa maść pielęgnacyjna

CALEN VET jest preparatem przeznaczonym dla skóry suchej i wrażliwej wymagającej szczególnej pielęgnacji. Maść
stanowi ochronę przed niesprzyjającymi warunkami środowiska, łagodzi również skutki ukąszeń. Zawarty w preparacie
wyciąg z kwiatów nagietka wykazuje działanie ochronne dzięki właściwościom antyoksydacyjnym. Preparat korzystnie
wpływa na proces regeneracji naskórka, pozostawiając skórę wymienia gładką i aktywnie odżywioną. Zawarta w maści
gliceryna działa nawilżająco, pomaga zachować odpowiednią elastyczność skóry. Maść CALEN VET przeznaczona jest
do codziennego stosowania jako zabieg pielęgnacyjny.

STOSOWANIE:
Wcierać w skórę wymienia i strzyków bezpośrednio po
doju.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, olej parafinowy, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 150 ml, 500 ml

24 x 150 ml
24 x 500 ml
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PAPIVet
Żel do stosowania na brodawki

PAPIVET to innowacyjny żel do codziennego stosowania na skórę wymienia objętą zmianami spowodowanymi przez
Papillomavirus. Wyciąg z glistnika jaskółcze ziele wykazuje właściwości zmniejszające wielkość brodawek. Zawarte
w preparacie koloidy miedzi i srebra stwarzają niekorzystne warunki dla rozwoju brodawczycy, natomiast propolis
wspomaga regenerację tkanek i w naturalny sposób eliminuje wirusa . Żel łatwo nanosi się na brodawki i jednocześnie
bardzo szybko się wchłania. Stosowany systematycznie pozwala skórze przybrać odpowiednią postać. Gęsta konsystencja
preparatu PAPIVET sprzyja długiemu utrzymywaniu się produktu na brodawce co wydłuża jego działanie.

STOSOWANIE:
Nanosić na brodawki systematycznie, dwa razy dziennie
przez okres około dwóch tygodni.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, propolis, nanokoloid srebra, nanokoloid
miedzi.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 225 g

10 x 225 g
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LUXDERM
Maść pielęgnująca skórę wymienia

LUXDERM to maść pielęgnująca, działająca wzmacniająco, antyseptycznie, przeciwobrzękowo. Wspomaga wchłanianie
płynu wysiękowego, nawilża i chroni skórę wymienia. Geranium działa przeciwbakteryjnie, reguluje gospodarkę wodną
i krążenie krwi. Dodatek Elemi manila wzmacnia skórę wymienia, a jeżówka pospolita wspiera odporność i działa
przeciwwirusowo. Dzięki zawartości miłorzębu japońskiego LUXDERM zmniejsza obrzęk wymienia oraz uszczelnia
naczynia krwionośne. Maść ma lekką, nietłustą konsystencję dzięki czemu szybko się wchłania i jest wydajna.

STOSOWANIE:
Rozprowadzać na skórze wymienia i strzyków po każdym
doju jako zabieg pielęgnacyjny.

SKŁAD:
wyciągi roślinne.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g, 450 g

27 x 250 g
18 x 450 g
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Lavenderm
Maść pielęgnująca skórę wymienia

LAVENDERM jest maścią pielęgnującą, wzmacniającą i chroniącą skórę wymienia. Wspomaga także wchłanianie płynu
wysiękowego Zawarta w maści lawenda ma działanie odprężające, antyseptyczne oraz przeciwbakteryjne. Dodatek
arniki reguluje krążenie krwi oraz wzmacnia naczynia krwionośne, dzięki czemu likwiduje obrzęki wymienia. Nagietek ma
działanie przeciwgrzybicze i przeciwzapalne, sprzyja ochronie wrażliwej skóry wymienia. Preparat łagodzi podrażnienia
skóry i wspomaga gojenie się ran. LAVENDERM ma lekką konsystencję dzięki czemu łatwo się wchłania.

STOSOWANIE:
Rozprowadzać na skórze wymienia i strzyków. Stosować
również na trudno gojące się rany.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g, 450 g

27 x 250 g
18 x 450 g
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Lemoderm
Kamforowa maść pielęgnująca

LEMODERM to maść rozgrzewająca, wzmacniająca i chroniąca skórę. Olejek cytrynowy wzmacnia naczynia krwionośne,
podnosi odporność i działa antyseptycznie. Dodatek olejku pomarańczowego łagodzi stany zapalne oraz działa
antybakteryjnie. Mentol odświeża i rozluźnia skórę, natomiast kamfora łagodzi stany zapalne i bólowe, dając równomierne
i delikatne uczucie ciepła. Lekka konsystencja maści LEMODERM sprzyja szybkiemu wchłanianiu się maści.

STOSOWANIE:
Rozprowadzać na skórze wymienia i strzyków.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g, 450 g

27 x 250 g
18 x 450 g
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CAPSIDERM
Kamforowy żel rozgrzewający

CAPSIDERM to żel kamforowy, rozgrzewający i poprawiający ukrwienie skóry wymienia. Zawarty w preparacie
cynamon działa ściągająco, przeciwzapalnie oraz antyseptycznie uszczelniając naczynia krwionośne. Dodatek imbiru
usprawnia cyrkulację krwi i wzmacnia rozgrzewające działanie kamfory. Kapsaicyna wspiera odporność wymienia poprzez
stymulowanie produkcji przeciwciał odpornościowych. CAPSIDERM poprzez lekko drażniące działanie przyspiesza
zwalczanie silnych stanów zapalnych wymienia oraz stawów.

STOSOWANIE:
Rozprowadzać na skórze wymienia w przebiegu silnych
stanów zapalnych gruczołu, zwłaszcza na jego stwardniałe
części. Stosować również miejscowo na stawy.

SKŁAD:
wyciągi roślinne, gliceryna.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

mięśnie i stawy

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g, 450 g

27 x 250 g
18 x 450 g
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MYCO-Stick
Preparat łagodzący skutki grzybicy

MYCO-STICK wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery ochronnej skóry, uniemożliwiając wnikanie i rozwój grzybów
i pleśni. Preparat zawiera w swoim składzie specjalnie dobrane substancje ziołowe i mineralne w niezmiennych proporcjach.
MYCO-STICK korzystnie wpływa na stan skóry w przebiegu grzybicy i wspomaga odrost sierści zabezpieczając
uszkodzoną skórę przed zakażeniami wtónymi. Jest łagodny i całkowicie bezpieczny dla skóry zwierząt i ludzi. W składzie
preparatu znajdują się nanokoloidy, które przenikają do najgłębszych struktur skóry i są w pełni bezpieczne dla zwierząt
i ludzi. Preparat nie wchodzi w reakcje z innymi substancjami, a jednocześnie jest bioprzyswajalny.

STOSOWANIE:
Preparat nanosić na skórę poprzez rozpylenie 2-3 razy
dziennie. MYCO-STICK przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt. Preparat jest bezpieczny dla
zwierząt młodych, a jego stosowanie nie wymaga przestrzegania okresu karencji.

SKŁAD:
niejonowa nanocząsteczkowa miedź koloidalna, olejek
z drzewa herbacianego, propolis, solubilizant, substancja zagęszczająca, woda demineralizowana.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

aerozol

bydło, trzoda chlewna, owce, konie, drób, króliki

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 ml, 500 ml

14 x 250 ml
16 x 500 ml
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RAN-Stick
Preparat wspomagający procesy gojenia się skóry

RAN-STICK to innowacyjny preparat wspomagający naturalny proces odbudowy uszkodzonej tkanki. Preparat zawiera
w swoim składzie specjalnie dobrane składniki wzajemnie uzupełniające swoje działanie. RAN-STICK wspomaga
naturalne procesy zachodzące w skórze związane z gojeniem się ran. Preparat tworzy widoczny film zabezpieczający przed
czynnikami zewnętrznymi oraz wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia, miękkości i elastyczności naskórka.
RAN-STICK jest łagodny dla skóry i nie wywołuje uczucia „pieczenia”. W składzie preparatu znajdują się nanokoloidy,
które przenikają do najgłębszych struktur skóry wspomagając proces jej odbudowy od wewnętrznych warstw. Preparat nie
wchodzi w reakcje z innymi substancjami, a jednocześnie jest bioprzyswajalny.

STOSOWANIE:
Preparat nanosić na uszkodzoną skórę poprzez rozpylenie
2-3 razy dziennie. Ran-Stick przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt. Preparat jest bezpieczny dla zwierząt młodych, a jego stosowanie nie wymaga przestrzegania
okresu karencji.

SKŁAD:
niejonowe nanocząsteczkowe srebro koloidalne, allantoina,
eozyna, gliceryna, substancja zagęszczająca, woda demineralizowana.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

aerozol

bydło, trzoda chlewna, owce, konie, drób, króliki

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 ml, 500 ml

14 x 250 ml
16 x 500 ml
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Blue spray
Płyn do pielęgnacji racic

BLUE SPRAY jest preparatem zawierającym chelaty miedzi i cynku, które uelastyczniają róg racicowy i wzmacniają
tkankę skórną. Obecne w składzie kwasy organiczne wspomagają wytwarzanie niekorzystnych warunków do rozwoju
mikroorganizmów i zachowanie zdrowotności racicy. Forma oprysku umożliwia miejscową aplikację. Dzięki gęstej
konsystencji i niebieskiemu zabarwieniu BLUE SPRAY tworzy trwały i widoczny film zapewniając długotrwały kontakt
preparatu z racicą.

STOSOWANIE:
Stosować mejscowo po zabiegu korekcji lub oczyszczaniu
tkanek racicy.

SKŁAD:
chelat miedzi, chelat cynku, kwasy organiczne.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

racice

płyn

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 500 ml

6 x 500 ml
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Blue glue
Żel do racic

BLUE GLUE jest żelem przeznaczonym głównie do stosowania po korekcji racic. Skuteczność jego działania wynika
z zastosowania chelatów miedzi i cynku, które zwiększają twardość rogu nie powodując jednocześnie jego przesuszenia.
Preparat wspomaga proces odbudowy tkanek racicy, działa łagodząco i kojąco. BLUE GLUE, dzięki konsystencji żelu,
bardzo łatwo nanosi się na puszkę racicy i skórę, a doskonała przyczepność pozwala na utworzenie warstwy chroniącej
tkankę przed zabrudzeniem.

STOSOWANIE:
Blue glue nakładać na oczyszczoną i suchą racicę.
Z uwolnieniem zwierzęcia poczekać do momentu aż żel
zaschnie. W celu dodatkowego zabezpieczenia można na
okres 5 dni założyć na racicę bandaż Blue tape. Po jego zdjęciu ponownie posmarować racicę żelem Blue glue .

SKŁAD:
chelat miedzi, chelat cynku, kwasy organiczne.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

racice

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 300 ml

Karton zbiorczy - 24 x 300 ml
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TRZODA
Preparaty wspomagające na okres odsadzenia, niwelujące
akty kanibalizmu oraz feromonowe substancje uspokajające.
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TRZODA

Ovulik
Mieszanka paszowa poprawiająca
płodność loch i knurów

OVULIK jest preparatem zapobiegającym występowaniu zaburzeń rozrodu wywołanych niedoborami mineralnymi.
Specjalna kompozycja pierwiastków oraz ich wysoka biodostępność, wynikająca z wykorzystania formy chelatowej, wpływa
na poprawę wskaźników rozrodu. OVULIK przyczynia się do występowania wyraźnych objawów rui dzięki czemu wzrasta
skuteczność krycia. Stosowanie preparatu w okresie luźności wspomaga owulację oraz zwiększa przeżywalność zarodków,
co przekłada się na wielkość miotu. OVULIK wpływa również pozytywnie na jakość nasienia knura. Preparat skraca okres
luźności, poprawiając wskaźnik częstotliwości oproszeń oraz liczebność miotu.

STOSOWANIE:
Podawać po 2 tabletki 2 razy dziennie podczas karmienia
przez 5 kolejnych dni przed planowanym kryciem lub pobieraniem nasienia. W przypadku poważnych problemów
podawać przez dodatkowe 10 dni.

SKŁAD:
dekstroza, węglan wapnia, chlorek sodu, mangan, cynk,
miedź, jod, selen.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

tabletki

trzoda

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka: 100g, wiaderko: 2kg

30 x 100 g
4 x 2 kg
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Kanibal Off Green
Preparat ograniczający kanibalizm trzody chlewnej

KANIBAL OFF GREEN jest preparatem ograniczającym występowanie aktów kanibalizmu. Preparat nanosi się
opryskując miejsca pogryzione lub narażone na uszkodzenie. Dzięki zawartości nagietka, rumianku i szałwi, KANIBAL
OFF GREEN wspomaga także regenerację uszkodzonych przez pogryzienie tkanek. Jego wyjątkowo gorzki smak
skutecznie zniechęca osobniki agresywne do ataku. Ich eliminacja ze stada jest ułatwiona przez zastosowanie zielonego
barwnika. Jednocześnie należy pamiętać o wykluczeniu czynników zwiększających ryzyko występowania zachowań
agresywnych, takich jak niekorzystne warunki mikroklimatyczne oraz niezbilansowane żywienie.

STOSOWANIE:
SKŁAD:
Preparat nanieść przez rozpylanie na okolice pogryzień. wyciągi ziołowe.
Czynność powtarzać 2-3 razy dziennie. Kanibal Off
Green jest bezpieczny dla zwierząt młodych.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

skóra

aerozol

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 500 ml

16 x 500 ml

68

GATUNEK DOCELOWY

trzoda

TRZODA

CTX 20 plus
Preparat regulujący procesy trawienne prosiąt

CTX 20 PLUS reguluje procesy trawienne i zapobiega powstawaniu biegunek w okresie ryzyka (zmiana paszy, odsadzenie,
transport). Węgiel roślinny ma działanie odtruwające, eliminuje z paszy toksyny bakteryjne. Specjalnie dobrana kompozycja
ziołowa działa ściągająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego stabilizując trawienie. CTX 20 PLUS stosować
należy w okresach związanych z podwyższonym poziomem stresu w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków.

STOSOWANIE:
Podawać 1 kg na tonę paszy przez cały okres ryzyka

SKŁAD:
sepiolit, wyciągi ziołowe.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

trzoda

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

wiaderko:1 kg

10 x 1 kg
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Secure Pig
Analog feromonu matczynego dla trzody chlewnej

SECURE PIG jest analogiem feromonu PAP, naturalnej substancji wydzielanej przez lochę po oproszeniu. Wpływa
uspokajająco na zwierzęta ograniczając stres i zachowania agresywne. W wyniku tego poprawie ulegają czynniki takie jak
wykorzystanie paszy oraz przyrosty dzienne

STOSOWANIE:
Jeden dyfuzor obejmuje działaniem 50m2 powierzchni.
Umieszczać 1,5 m nad ziemią. Uwalnianie substancji feromonowej trwa przez 6 tygodni od otwarcia.

SKŁAD:
Syntetyczny analog PAP, substancje pomocnicze.

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

dyfuzor

trzoda

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g

12 x 250 g
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TRZODA

71

DRÓB
Produkty ograniczające występowanie ptaszyńca, nawadniające, stabilizujące trawienie oraz feromonowe substancje uspokajające.
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DRÓB

Over Reds
Preparat ograniczający
występowanie ptaszyńca

OVER REDS dzięki odpowiednio dobranym składnikom, ogranicza występowanie ptaszyńca (Dermanyssus galinae).
Składniki preparatu wydzielane są wraz z kałem oraz przez gruczoł kuprowy, stwarzając niekorzystne warunki dla rozwoju
pasożyta. Wobec tego nimfy przekształcają się w formę nieaktywną i opadają z piór, co ułatwia ich usunięcie wraz
z pomiotem. Regularne stosowanie OVER REDS blokuje rozwój niedojrzałych form pasożyta i umożliwia jego eliminację
ze stada.

STOSOWANIE:
Stosować w okresie nasilenia inwazji - od marca do października w dawce 1 kg/1 tonę paszy. W pozostałych miesiącach stosować profilaktycznie.

SKŁAD:
olej słonecznikowy, olej rzepakowy, witamina E, dodatki
sensoryczne, spoiwa.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

ukł. pokarmowy

proszek

drób

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

saszetka:100 g,

40 x 100 g
10 x 1 kg
worek 25 kg

widerko:1 kg
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Secure Poultry
Analog feromonu matczynego dla drobiu

SECURE POULTRY jest analogiem MHUSA, naturalnej substancji wydzielanej przez kurę po zniesieniu jaja. Wpływa
uspokajająco na zwierzęta ograniczając stres i zachowania agresywne. W wyniku tego poprawie ulegają czynniki takie jak
wykorzystanie paszy, przyrosty dzienne oraz nieśność.

STOSOWANIE:
Jeden dyfuzor obejmuje działaniem 50m2 powierzchni.
Umieszczać 1,5 m nad ziemią. Uwalnianie substancji
feromonowej trwa przez 6 tygodni od otwarcia.

SKŁAD:
Syntetyczny analog MHUSA, substancje pomocnicze.

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

dyfuzor

drób

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 250 g

12 x 250 g
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DRÓB
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DODATKOWE
Maści i żele działające przeciwbólowo i regeneracyjnie,
produkty wspomagające do zabiegów ginekologicznych i
położniczych.
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DODATKOWE

O-vet żel
Żel do stosowania podczas zabiegów ginekologicznych u zwierząt

Środek poślizgowy do stosowania w czasie zabiegów rektalnych i ginekologiczno-położniczych. Przydatny w czasie
inseminacji, porodu, badań stwierdzających ciążę oraz badań kontrolnych narządów rodnych samicy. Tworzy warstwę
poślizgową w kanale rodnym chroniąc tkanki przed mechanicznym uszkodzeniem. Zastosowanie OVET ŻELU ułatwia
przebieg porodu poprzez redukcję sił tarcia. Reguluje pH dróg rodnych, zachowuje odpowiednią lepkość, nie podrażnia,
działa lekko nawilżająco. Nie wysycha podczas badania.

STOSOWANIE:
Stosować na rękawicę lub bezpośrednio na skórę rąk oraz
narzędzia podczas zabiegów rektalnych i ginekologicznopołożniczych. Preparat może być rozcieńczany wodą.

SKŁAD:
gliceryna, kwas mlekowy.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

żel

bydło - krowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 1000 ml

5 x 1000 ml
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Żel koński
Chłodzący żel przynoszący ulgę przy
nerwobólach i opuchliznach

Skuteczność ŻELU KOŃSKIEGO wynika z tradycyjnej receptury opartej na działaniu olejków eterycznych. Żel
wywołuje uczucie chłodu i działa znieczulająco. Z tego względu polecany jest przy nerwobólach i zapaleniach ścięgien.
Wykazuje działanie przeciwreumatyczne i antyseptyczne. Zmniejsza obrzęki i ogranicza wysięk, a także przyspiesza gojenie
ran. Dodatkowo zapobiega tworzeniu zakrzepów żylnych oraz znakomicie łagodzi skutki ukąszeń owadów.

STOSOWANIE:
W przypadku dolegliwości nanieść żel na bolące lub opuchnięte miejsca. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

SKŁAD:
wyciągi z roślin.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

żel

człowiek

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 450 g

24 x 450 g
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DODATKOWE

Maść końska
Maść przynosząca ulgę przy bólach
mięśniowo-stawowych

Skład MAŚCI KOŃSKIEJ opiera się na tradycyjnym zestawie specjalnie dobranych ziół i olejków eterycznych. Maść łagodzi
stany reumatyczne, bóle nerwu kulszowego i kręgosłupa. Jednocześnie wspomaga leczenie zapalenia stawów i ścięgien,
a także niweluje obrzęki oraz działa przeciwskurczowo. Dzięki zawartości kamfory i mięty pieprzowej maść pobudza
przepływ krwi. Jest skuteczna przy żylakach oraz w przypadku hipotonicznych zaburzeń krążenia. MAŚĆ KOŃSKA
przyspiesza regenerację tkanek, gojenie ran i odparzeń. Działa terapeutycznie przy schorzeniach żył, bólach mięśniowych,
zwichnięciach i stłuczeniach. Zawarty w maści mentol przyjemnie chłodzi i działa miejscowo znieczulająco.

STOSOWANIE:
W przypadku dolegliwości wcierać maść w bolące miejsca,
aż do wchłonięcia. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

SKŁAD:
wyciągi z roślin.

MIEJSCE DZIAŁANIA

FORMA

GATUNEK DOCELOWY

skóra

maść

człowiek

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIE ZBIORCZE:

opakowanie: 450 g

24 x 450 g
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ul. Warszawska 65
98-100 Łask

OVER Vet należy do:

Infolinia
800 706 989
www.over-vet.pl
www.facebook.com/over.vet

www.over-group.pl

