
Balení: 10 kg, 20 kg, 60 kg, 210 kg, 1000 kg

Výhody:
IoShield poskytuje dvojí ochranu u vstupu do mléčného kanálku díky 
mimořádné technologii ochranného štítu a účinku jódu. Polymery obsažené 
v přípravku IoShield byly speciálně zvoleny tak, aby pokožka mohla dýchat 
a nedocházelo k blokování metabolických procesů. Díky obsahu jódu zajišt’uje 
IoShield účinnou dezinfekci i v náročném prostředí. 

Aplikace:
IoShield se používá neředěný. Naplňte zásobník namáčecí 
nádobky a po dojení aplikuje na struky.
Neotírejte. Zabraňte zvířatům ve styku se stelivem, dokud 
přípravek nezaschne. 

Mimořádné vlastnosti:
IoShield obsahuje jód, oznámenou účinnou látku pro dezinfekci 
pokožky struků pro účely veterinární hygieny. Tato látka má 
vysoce dezinfekční a hypoalergenní vlastnosti.

Polymerizující štít, který IoShield vytváří, chrání struky mezi 
dvěma dojeními před fyzikálním a mikrobiálním znečištěním. 
Přípravek umožňuje snazší čištění při následujícím dojení.

Veloucid 
Speciální emulze s dezinfekcí 
a kosmetickým účinkem
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 Vytváří hustý hydratační 
 film na pokožce struků 

 Aktivní dezinfekční složkou je jód 
 Po celý rok zajišťuje pokožku struků 

 ve vláčném a pružném stavu 
 Má konstantní viskozitu 
 Maximálně vhodný pro zimní období 
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Specifikace:

Vzhled:

pH:

Teplota skladování:

Účinná látka:

viskózní kapalina

Barva: hnědá

4,4 +/- 0,6 
(koncentrát 20 °C)

0/+35 °C

jod (PVP)



Balení: 10 kg, 200 kg

Výhody:
Veloucid zajišťuje účinnou dezinfekci struků po dojení díky přítomnosti jódu. Díky 
svým kosmetickým složkám pomáhá udržovat pokožku struků v optimálním stavu. 
Eliminuje všechny agresivní vlivy vnějšího prostředí, jako sucho a mráz, zmírňuje 
mechanické poškození struků vlivem dojení a tím v důsledku výrazně ulehčuje celý 
dojící proces. Díky repelentním složkám odpuzuje hmyz a cucavé dojnice. Urychluje 
procesy hojení pokožky struků – drobné ranky, bradavice, ušláplé struky.

Aplikace:
Přípravek se aplikuje v neředěné podobě pomocí aplikačních 
nádobek ihned po sejmutí dojícího stroje. Doporučuje se použít 
nevratných nádobek – kde se přípravek nevrací do zásobní 
nádržky.

Mimořádné vlastnosti:
Veloucid obsahuje PVP jód, vysoký podíl speciálních kosmetických složek 
rozpuštěných v tuku.
Aktivní složkou je PVP jód který zajišťuje širokospektrální dezinfekční 
účinnost přípravku.
Díky speciálním kosmetickým složkám napomáhá tato emulze hydratovat 
pokožku struků, podporuje lipidové složky epidermis a optimalizuje vodní 
spád v tkáních.
Tím částečně eliminuje mechanické poškození struků vlivem procesu 
dojení.


