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JUVENOR - PŘÍPRAVEK NA PODPORU 
ZDRAVOTNÍHO STAVU A VÝVOJE TELAT

•	 dotace	pohotové	energie

•	 podpora	imunitního	systému

•	 ochrana	trávicího	traktu	před	patogenními	mikroorganismy

•	 dotace	vitamínů	a	stopových	prvků	

•	 celková	podpora	vývoje	telat	po	narození



JUVENOR
minerální doplňkové krmivo pro novorozená telata, telata  
se sníženou životaschopností a pro telata se zdravotními 
poruchami

Složení:
Fruktóza, glukóza, probiotická kultura Streptococcus faecium M74, žloutkové imunoglobuliny (IgY), oligosacharidy 
mannanů, vitamíny A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K3, ß-karoten, niacin, pantothenan vápenatý, kyselina listová, biotin, 
cholinchlorid, betain, organické sloučeniny selenu, zinku a manganu, anorganické sloučeniny železa, kobaltu, jódu, mědi, 
selenu, zinku a manganu.

Doporučená dávka 100 g Juvenoru obsahuje 37 g fruktózy a 29 g glukózy, tj. vysoké množství energie, umožňující prevenci 
chladového stresu u novorozeného telete. Dále obsahuje přídavek slepičích žloutkových imunoglobulinů IgY k ochraně 
střeva novorozeného telete proti infekci a přídavek Bio–Mosu (oligosacharidy mannanů) a Lactifermu L - 5 (probiotická 
kultura Streptococcus faecium M74). Obsahuje významné hladiny ß-karotenu, vitamínů A, B, C, D, E, stopových prvků  
a dalších biogenních látek pro podporu zdraví telete. 

Orientační obsah účinných látek v jedné dávce (tj. 100 g):

ME MJ    1 α-tokoferol (vitamin E) mg 337

Železo mg     80 Vitamin B1 mg 4,3

Zinek mg 96 Vitamin B2 mg 4,3

Mangan mg  80,5 Vitamin B6 mg 4,3

Mě mg  11,5 Vitamin B12 µg 30

Selen mg    0,3 Kyselina listová mg 0,3

Jód mg 0,6 Pantothenan vápenatý mg 7

Kobalt mg 0,1 Niacin mg 100

Cholinchlorid mg 143 Biotin µg 17

Beta-karoten mg 77 Vitamin C mg  71

Vitamin A m.j.  30 845 Vitamin K3 mg 0,7

Vitamin D3 m.j.   3 427 Betain mg 570

                           
Balení:

Polyethylenové sáčky (vzhledem k vysoké hygroskopičnosti výrobku) 100 g = 1 dávka, 1 kg = 10 dávek 

Dávkování, aplikace:

100 g Juvenoru pro novorozené tele do půl litru prvního kolostra, v době do 2 hodin po porodu. Podle potřeby opakovat 
1 x denně i v dalších dnech po narození. Juvenor je vhodné podávat i v prvních dnech příjmu mléčné krmné směsi  
na podporu zdravotního stavu u nemocných telat během celého období mléčné a počátku rostlinné výživy. 

JUVENOR
• součást komplexního programu zajištění vyšší efektivity výroby v chovech
• prvek aplikovaného poradenství


