Veterinární přípravky firmy CHr. Hansen Czech Republic, s.r.o.
Nabídka 2015
(Tučně vytištěné přípravky máme stále ve skladu AGRO-LA. Ostatní dodáme od objednávky do 5 dnů.)
Kód
zboží

Přípravek
a balení

698783

BioPlus YC
20 kg

671265

GalliPro
20 kg

702577

LACTIFERM®WS
(200)\6X100g

700914
711601

LACTIFERM®Basic
(5)\20X500g
LACTIFERM®Basic
(5)\20kg

702190

Rehymed
10X75g

709076

Keto gel
10X400ml

709074

Cal gel
10X400ml

Prolyt Pack/ 5 kg
712085

Calci Tonic M/5 L
712086

712087

LiquiVit
20/1 litr

709085

LACTIFERM®Imuno
4X6X80ml

709086

LACTIFERM®Fe
4X6X80ml

709082

LACTIFERM®Vit
4X6X80ml

709083

KOLOSTRAN
4X6X15ml

709077

PROBICAN
4X6X15ml - CZ
label

700849

Application gun

Složení, použití, význam
Doplněk výživy na bázi probiotika, použití u prasat (prasnice, selata, výkrmová
prasata, telata.) Aplikace přes krmnou směs a také do granulované KS. Lze podávat i
do mléčné krmné směsi. Úprava střevní mikroflóry a posílení imunity organismu.
Doplněk výživy pro drůbež na bázi probiotika. Aplikace u brojlerů a krůt. Aplikuje se
do krmné směsi i granulované. Podpora imunity organismu a úprava střevní
mikroflóry.
Probiotický přípravek pro výživu a stimulaci růstu hospodářských zvířat a obnovu
přirozené střevní mikroflóry, určený k aplikaci v pitné vodě. Cílová zvířata: prasata,
telata, drůbež a králici.
Probiotický přípravek pro výživu a stimulaci růstu hospodářských zvířat a obnovu
přirozené střevní mikroflóry, Cílová zvířata: prasata, telata, drůbež a králici.
Rehydratační probiotický krmný doplněk pro telata, který nahrazuje ztráty
tělních tekutin při průjmech telat, posiluje jejich obranné funkce a tlumí rozvoj
střevních infekcí.
Dietní krmivo pro dojnice v období porodu sloužící k řešení poruch energetického
metabolismu způsobeného nedostatkem pohotovostní energie. Obsahuje optimální
zdroj pohotovostní energie a vysokou koncentraci vitamínů. Umožňuje rychlé
vyrovnání negativní energetické bilance.
Dietní krmivo pro dojnice v období porodu sloužící k řešení problému
způsobených nedostatkem nebo poruchou metabolismu vápníku (hypokalcemie,
poporodní parézy apod.). Pokrytí zvýšené potřeby vápníku u vysoce užitkových
zvířat, během březosti a zejména v začátcích laktace. Obsahuje vápník ve
vodorozpustné, velmi dobře vstřebatelné formě doplněný komplexem vitamínů.
Doplňkové krmivo pro stabilizaci gastrointestinálního traktu v kombinaci
osmolyty a elektrolyty – Zlepšuje využití živin u telat v období stresu a tlumí
malabsorpce. Probiotické mikroorganismy stabilizují střevní mikroflóru a podporují
trávení mléka i mléčných náhražek.
Tekutý energetický nápoj určený kravám přímo po otelení – pomáhá zotavení
dojnice v prvních hodinách po otelení, zlepšuje fermentaci v bachoru a pomáhá
nastartovat laktaci. Zamezuje vzniku poporodní parézy, zvyšuje hladinu glukózy
v krvi a podporuje funkci jater.
Tekutý multivitamínový koncentrát pro telata, prasata a drůbež – Zabraňuje
celkové slabosti, oslabení imunitního systému a růstové depresi. Napomáhá udržovat
vysokou užitkovost a pozitivně ovlivňuje kvalitu srsti.
Doplňkové krmivo s probiotikem, vitamíny a kolostrem pro selata. Probiotická pasta,
povzbuzující funkce organismu novorozených selat, která jsou vysoce vnímavá
k různorodým infekcím. Hlavní účinné složky tvoří mateřské kolostrální protilátky
IgG, IgA, IgM, probiotické bakterie a vitamíny.
Doplňkové krmivo s probiotikem, vitamíny a železem pro selata. Probiotická pasta
s vitamíny určená k posílení vitality a odolnosti selat proti bakteriálním střevním
infekcím. Dodává do organismu selat železo ve snadno dostupné formě.
Doplňkové krmivo s probiotikem a vitamíny pro teleta a selata. Napomáhá dosažení
rovnováhy střevní mikroflóry a zdravému vývoji mláďat.
Doplňkové krmivo s kolostrem probiotiky a vitamíny pro telata ve formě pasty,
posilující kolostrální imunitu telat a zvyšující jejich odolnost zejména k
respiračním a střevním infekcím. Vyvážená kombinace všech složek přípravku
nahrazuje částečně nedostatek protilátek a potřebných živin získaných z
mateřského mléka.
Pasta pro psy a kočky obsahující probiotické bakterie v kombinaci s vybranou složkou
vitamínů. Pasta je určena pro štěňata, koťata, gravidní a laktující feny a kočky, zvířata
po rekonvalescenci. Zlepšuje odolnost k bakteriálním infekcím, zoohygienickým a
nutričním stresům a mimořádným fyzickým zátěžím.
Aplikační pistole pro aplikaci a přesné dávkování u 80 ml laktifermových past.

