Biobron
Vitalita & Apetit

Profylaxe kašle a nachlazení
Prémiové doplňkové krmivo s vyjímečným složením
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K zabezpečení dobrého zdravotního stavu mláďat hospodářských zvířat je kromě dobré výživy a
zoohygieny nezbytné i posílení imunitního systému, aby zejména v prvních dnech života bylo tele
schopné odolávat choroboplodným zárodkům ve stájovém prostředí.
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Ztráty telat významně rozhodují o ekonomice chovu skotu. Dlouhodobý výzkum dokazuje, že 75%
ztrát telat v prvním roce života připadá právě na první měsíc života telete. Z těchto důvodů je
nezbytné věnovat mladým telatům mimořádnou péči.
Biobron obsahuje speciální směs éterických složek, které podporují správnou funkci plic. Éterické
substance jsou pomocí krve vylučovány v plicích. Zde působí antimikrobiálně, stimulují lokální
imunitní obranu, zkapalňují hlen, ulehčují vykašlávání a snižují záchvaty kašle.
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Rostlinné výtažky obsažené v Biobronu povzbuzují apetit.
Chutnost Biobronu podporuje příjem krmiva.
Biobron zvyšuje imunitu organizmu díky vitamínu C.
Biobron 20 obsahuje 5 000 mg vitamínu C/litr
Biobron powder obsahuje 10 000 mg vitamínu C/kg

Biobron aplikujte při zhoršeném počasí, především na jaře a na podzim, případně při
přepravě zvířat, nebo změně prostředí.
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Dávkování
Biobron podávejte do mléka (telata), napájecí vody, do směsi, do starteru nebo aplikujte na
kompletní krmivo.
Telata: 		
Selata po odstavu:
Prasata ve výkrmu:
Koně: 			
Drůbež: 		
			
			

20 ml (g) / den na 100 kg živé hmotnosti
30-40 ml (g) na 100 kg živé hmotnosti
20 ml (g) / den na 100 kg živé hmotnosti
20 ml (g) / den na 100 kg živé hmotnosti
20 ml na 100 kg živé hmotnosti
nebo 1-1,5 l/1000 l napájecí vody
Krůtám aplikujte do 4 týdnů věku

Přípravek podávejte po dobu pěti dní.
V případě potřeby postup opakujte, a to po sedmi dnech po ukončení poslední aplikace.
Dávkování při zamíchání do krmné směsi (Biobron powder )
Selata po odstavu: 2 kg/ tunu kompletního krmiva
Prasata ve výkrmu: 5 kg/ tunu kompletního krmiva

Balení:
• kanystr 5 l a 30 l
• pytel 25 kg

Dei Gratia, s.r.o.
Ringhofferova 427, 251 68 Kamenice
tel: +420 312 312 803,
info@deigratia.cz, www.deigratia.cz
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Biobron powder není určen pro drůbež.

