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BOOSTY’VO
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PODPŮRNÝ PŘÍPRAVEK
PRO NOVOROZENÁ TELATA
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BOOSTY´VO je nutričně obohacené mlezivo ve formě orální pasty určené  
k doplnění energie pro malá a podvyživená telata

BOOSTY´VO obsahuje:
   Mlezivo, které telata potřebují v průběhu prvních hodin života, 
pro nastartování imunitního systému.
   Rychle energeticky vstřebatelné triglyceridy, esenciální mastné kyseliny  
a glukózu   , které jsou pro telata okamžitě použitelnou energií ztracenou při 
porodu.
   Bakterie mléčného kvašení (SF68) zajišťují dobrou vyváženost střevní 
mikroflóry  a jsou prevencí průjmových onemocnění. SF68 se usadí ve 
střevech a tím pomáhají vyloučit E. coli, salmonelu a další potenciální 
patogeny.
   Komplex vitamínů (vitamin A, D, B1, B2, B6, B12, PP, C) zlepšuje fyzickou 
kondici telat a  schopnost sání. Zejména vitamín C je důležitý pro zvýšení 
odolnosti vůči stresu.
   Železo ve formě sulfátu: železo v přípravku BOOSTY´VO je vázáno na 
molekulární energetický nosič a díky absorpční schopnosti žaludeční stěny je  
biologicky dostupné během několika minut.
   Směs speciálních rostlinných extraktů z koly a guarany. Tyto látky 
stimulují aktivitu telat a snižují riziko úmrtnosti.

BOOSTY´VO je bezezbytkově,  rychle a snadno použitelný.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
   Zaveďte stříkačku/injektor  na kořen jazyka telete a nechte tele polknout.
   1 injektor  (15 ml) co nejdříve po porodu a opakujte po 5 hodinách. 
   Pokud je to nutné, opakujte druhý den.

SLOŽENÍ:
Mlezivo(kolostrum), triglyceridy, 
esenciální mastné kyseliny, glukóza, 
tonizující rostlinné extrakty (kola, 
guarana),vitamin A: 1 900 000 UI/l, 
vitamin D3: 200 000 UI/l, vitamin B1, 
vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, 
vitamin C, vitamin PP, železo (sulfát): 
220 mg/l,E1705 Enterococcus faecium 
NCIMB 10415: 10 x 10^9 CFU/l, E321 
butylhydroxytoluen (BHT): 0.15 g/l.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ: 
Surový tuk: 42 %, přírodní protein: 0.2 
%, vláknina: <0.1 %, popeloviny: 0.2 
%, voda: 32 %, sodík:  0.1%. 

SKLADOVÁNÍ A DOBA 
POUŽITELNOSTI: 
Skladujte při pokojové teplotě a mimo 
přímé sluneční záření.
24 měsíců v originálním balení, po 
otevření spotřebujte během 3 měsíců a 
skladujte na chladném místě

BALENÍ:
   15 ml injektor
   Prezentační box po 12 injektorech
















VELE, spol s.r.o.,
Ústí 30, 588 42 Vetrný Jeníkov
tel:. 567 275 046
fax: 567 275 200
e-mail: odbyt@vele-leciva.cz
www.vele-leciva.cz

Dovoz do ČR :Výrobce :


