START UP DRINK

Drink wzmacniający po wycieleniu
•
•
•
•

uzupełnia energię utraconą po wycieleniu
wysoki poziom witaminy E oraz Selenu wzmacnia odporność organizmu
wysoka smakowitość zachęca do pobrania przez zwierzę
odpowiednia kombinacja witamin i związków mineralnych podnosi wigor zwierzęcia

Dostępne opakowania: 1kg

POWER CALFMILK
Piękne i zdrowe cielęta
•
•
•
•

Vet 1

tel. 887 079 920

tel. 887 079 910

zawiera najwyższej jakości surowce mleczne
dostarcza immunoglobulin z białka jaja kurzego
wspomaga odporność dzięki bogatemu składowi witamin i związków mineralnych
zawiera probiotyk wspierając rozwój pozytywnej mikroflory jelitowej

Vet 3

tel. 887 079 930

Dostępne opakowania: 1kg

FERTIL MAX

Preparat wzmacniający objawy rui
•
•
•

Vet 2

dostarcza składników koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu rujowego
wysoka zawartość β-karotenu stymuluje układ rozrodczy
wspiera przygotowanie do rui i reprodukcji  

Dostępne opakowania: 0,5kg

Vet 4

Vet 5

tel. 887 079 940

tel. 887 070 788

Vet 6

tel. 887 070 788

KAROTEN MAX

Preparat wzmacniający objawy rui
•
•
•

dostarcza składników koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu rujowego
zawartość kwasów omega-3 zwiększa odporność organizmu
wysoka zawartość β-karotenu stymuluje układ rozrodczy

Dostępne opakowania: 1kg

CANNAMAST

infolinia: 887 070 788

Tuba dowymieniowa
•
•
•

wpływa profilaktycznie na zdrowotność wymienia dzięki zawartości aktywnych
nanocząstek srebra, złota i platyny
wyciąg z konopi siewnej stymuluje odporność wymienia
działa pielęgnacyjnie na strzyk

Tubostrzykawka: 23ml

SALIMAST
Tuba dowymieniowa
•
•
•

wpływa profilaktycznie na zdrowotność wymienia dzięki zawartości aktywnych
nanocząstek srebra
ekstrakt z wierzby białej ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne
działa pielęgnacyjnie na strzyk

Tubostrzykawka: 10ml

www.vetscience.pl
biuro@vetscience.pl

KATALOG PRODUKTÓW

ENERGIA PRO

STOP DIARR VET

RUMEN DRY

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Płynny preparat dla krów w okresie niedoboru energii
stanowi źródło różnych komponentów energetycznych o wysokiej przyswajalności
zawiera kompleks witamin wzmacniający odporność organizmu
redukuje ujemny bilans energetyczny w kluczowym momencie laktacji
poprawia smakowitość paszy zwiększając chęć pobierania przez zwierzę

Dostępne opakowania: 5kg, 10kg, 25kg

Preparat stabilizujący układ trawienny u bydła dorosłego
stabilizuje funkcje układu trawiennego
wspomaga organizm przed nadmierną utratą wody
działa osłonowo na błonę śluzową jelit

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

ENERGIA VIP

TANIN PRO

•
•
•
•

•
•

Płynny preparat dla krów w okresie niedoboru energii
stanowi źródło najwyższej jakości składników energetycznych
zawiera witaminy i związki mineralne w celu wzmocnienia organizmu
redukuje ujemny bilans energetyczny w kluczowym momencie laktacji
poprawia smakowitość paszy zwiększając chęć pobierania przez zwierzę

Dostępne opakowania: 5kg, 10kg, 25kg

ENERGIA MEL

Płynny preparat energetyczny z melasą dla krów
•
•
•

stanowi źródło składników energetycznych
poprawia smakowitość dawki pokarmowej
uzupełnia zawartość cukrów w dawce pokarmowej

Dostępne opakowania: 5kg, 10kg, 25kg

PRO DIGEST

Preparat stabilizujący układ pokarmowy u cieląt
•
•
•
•

działa osłonowo na jelita, a zawarty probiotyk sprzyja rozwojowi pozytywnej
mikroflory jelitowej
stabilizuje układ pokarmowy dzięki zawartości pektyn i nasionom babki jajowatej
wpływa na szybszy powrót do zdrowia
stabilizuje czynności trawienne w trakcie oraz po przebytych zaburzeniach ze strony
układu pokarmowego

Kompleks stabilizujący układ trawienny

•

stabilizuje pracę układu trawiennego w trakcie jego zaburzeń
wpływa pozytywnie na procesy trawienne po transporcie zwierząt i łączeniu ich
w większe grupy
wspomaga trawinie przy zmianie dawki pokarmowej

Preparat optymalizujący pracę przewodu pokarmowego u cieląt
•
•
•

optymalizuje proces trawienia dzięki zawartości pektyn
wysoka zawartość witamin podnosi poziom odporności zwierzęcia
zawarte związki energetyczne dostarczają łatwo przyswajalnej energii

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

HYDRO DIAT

Preparat elektrolitowy
Perparat elektrolitowy
• uzupełnia niezbędne elektrolity, zapobiega odwodnieniu organizmu
• dostarcza łatwo przyswajalnej energii
• wysoka smakowitość zachęca do pobierania preparatu
Dostępne opakowania: 100g, 1kg

stymuluje wydzielanie soków trawiennych i pobudza apetyt
wspomaga procesy trawienne dzięki zawartości żywych kultur drożdży
wzmaga kurczliwość przedżołądków

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

HEPA REGENERUM LIQUID

Osłona, wzmocnienie i regeneracja wątroby
•
•
•

działa osłonowo i regeneracyjnie na wątrobę dzięki zawartości wyciągu
z ostropestu i karczocha
wspomaga detoksykację organizmu szczególnie przy zatruciach mykotoksynami
dostarcza łatwo dostępnych źródeł energii jak glikol propylenowy i gliceryna

Dostępne opakowania: 0,5kg

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

MYCO DETOXIN

Preparat wiążący mykotoksyny w paszy
•
•
•

zawiera kombinację sorbentów w celu zwiększenia wiązania i usuwania mykotoksyn
wspiera procesy odpornościowe dzięki zawartości  Beta-glukanów pochodzących ze
ścian drożdży
stymuluje procesy trawienne  

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg

HEPA REGENERUM DRY

Osłona, wzmocnienie i regeneracja wątroby
•
•
•

wspiera regenerację wątroby dzięki użyciu chlorku choliny i niacyny w formie chronionej
wspomaga detoksykację organizmu szczególnie przy zatruciach mykotoksynami
działa osłonowo i regeneracyjnie na wątrobę dzięki zawartości ostropestu

Dostępne opakowania: 100g

KETOSHOT

Preparat ograniczający ryzyko wystąpienia ketozy

TYMPA VET

•
•
•

•
•
•

Dostępne opakowania: 0,5kg

Ziołowa kompozycja przeciw wzdęciom u bydła
zmniejsza procesy fermentacyjne w żwaczu
ogranicza możliwość wystąpienia wzdęć
reguluje pracę układu pokarmowego

Dostępne opakowania: 0,5kg

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

DIGEST MAX

Preparat wspomagający pracę żwacza

BUFFER PRO

zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy
dostarcza wysoko przyswajalnych składników energetycznych
zawiera kompleks witaminowy wspomagający pracę wątroby

CALCISHOT

Preparat wapniowy przeciw gorączce mlecznej
•
•
•

zawiera źródła wapnia o wysokiej przyswajalności
dostarcza również magnez
zagęszczona formuła chroni przez dostaniem preparatu się do płuc

Preparat ograniczający ryzyko wystąpienia kwasicy

Dostępne opakowania: 0,5kg

•
•
•

CALCISHOT PREMIUM

ogranicza ryzyko wystąpienia kwasicy
stabilizuje równowagę kwasowo-zasadową w żwaczu
preparat szczególnie zalecany dla krów wysokowydajnych

Kompleks związków wapnia przeciw gorączce mlecznej

Dostępne opakowania: 100g, 1kg

•
•
•

RUMEN LIQUID

Dostępne opakowania: 0,5kg

Ziołowa kompozycja wspomagająca pracę żwacza
•
•
•

zawiera wyciągi z ziół stymulujące pracę żwacza
wspomaga wydzielanie soków trawiennych
wpływa na zwiększenie apetytu

Dostępne opakowania: 0,5kg

zawiera źródła wapnia o najwyższej przyswajalności
dostarcza również magnez i fosfor
zagęszczona formuła chroni przez dostaniem preparatu się do płuc

FOSFOSHOT

Preparat uzupełniający niedobory fosforu
•
•
•

dostarcza fosfor niezbędny w okresie okołowycieleniowym
stanowi również dodatkowe źródło wapnia i magnezu
zagęszczona formuła chroni przez dostaniem preparatu się do płuc

Dostępne opakowania: 0,5kg

