Agro Natural Solutions

NIEZASTĄPIONE
SUPLEMENTY DIETY
DLA BYDŁA
DETOXIT • MASSTOPER • AntyDiar

WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW

Dossche wprowadza na rynek Polski
produkty firmy Agro Natural Solutions.
To seria skutecznych preparatów pomagających zwalczać wysoki poziom komórek
somatycznych i biegunki.
Oferta ta skierowana jest zarówno do hodowców, jak i do lekarzy weterynarii.
Produkty ANS, powstałe przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu ziołolecznictwa i najnowszych badań fizjologii bydła, zostały wybrane jako idealne uzupełnienie oferty
Dossche. Są doceniane przez hodowców w całej Europie ze względu na ich wpływ na
ograniczenie konieczności stosowania antybiotyków, co jest możliwe dzięki zastosowaniu czynnych związków naturalnych.

DETOXIT

oczyszcza organizm i przywraca
prawidłowy metabolizm
Wątroba jest jednym z najważniejszych organów. Nadmierna mobilizacja zapasów tłuszczowych stanowi duże
obciążenie dla wątroby i może prowadzić do jej stłuszczenia. Skutki otłuszczenia wątroby widoczne są głównie we
wczesnej laktacji.
Otłuszczenie wątroby to także: niższa wydajność mleczna, problemy z płodnością, wysoka liczba komórek somatycznych, ketoza, choroby racic, przemieszczenie trawieńca, zapalenie wymion czy stany zapalne macicy.

Działanie:

Efekty:

DETOXIT oczyszcza organizm
i przywraca prawidłowy
metabolizm

Pobudzenie apetytu - większe spożycie suchej masy
Lepsze trawienie i metabolizm - zwiększenie rozkładu błonnika
Oczyszczenie z toksyn
Zwiększenie odporności
Poprawa rozrodu

Skład:
Ostropest plamisty, sylibinin (badania naukowe
wykazały, że jest on jednym z najbardziej skutecznych
hepatoprotectorów)
Dawkowanie na 1 krowę:
50 ml dziennie, przez 20 dni
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA:
1L

MASSTOPER

poprawia stan zdrowotny
wymienia
Mastitis to najpowszechniejsza choroba
wymienia u krów. Ten stan zapalny często
nie dotyka pojedynczych zwierząt. W przypadku zaobserwowania go u jednej sztuki
– bezpośrednio zagrożone jest całe stado.
Skutki mastitis mogą być bardzo dotkliwe
dla producenta mleka, dlatego należy bezwzględnie mu przeciwdziałać.

Działanie:

Efekty:

Poprawia stan zdrowotny wymienia.
Produkt bezkarencyjny przy produkcji
mleka

Zwiększenie produkcji mleka
Silne działanie na gruczoł mleczny, powodujące obniżenie liczby komórek somatycznych

Skład:
Oregano i tymol - środki silnie dezynfekujące
Dawkowanie na 1 krowę:
jedna wlewka 500ml, gdy brak poprawy powtórzyć
po 1-2 dniach
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA:
0,5L

AntyDiar

wspomaga prawidłowe działanie
flory jelitowej
Biegunki cieląt stanowią od lat jeden z największych
problemów, z którym borykają się hodowcy. To one
są najczęstszą przyczyną upadków u cieląt co w konsekwencji powoduje znaczne straty ekonomiczne.
Biegunka wywołuje często objawy nerwowe jak: niezborność, zaleganie, zanikanie odruchu ssania a nawet kwasica metaboliczna czy śpiączka.

Działanie:

Efekty:

AntyDiar to przeciwbiegunkowy
suplement diety, którego
stosowanie poprawia pracę jelit

Poprawa trawienia
Przywrócenie równowagi flory bakteryjnej w jelitach
Neutralizacja działania pasożytów jelitowych

Skład:
Glinka mineralna i węglan wapnia oraz substancje
smakowe i zapachowe (oregano)
Dawkowanie na 1 CIELĘ:
2x15ml dziennie, przez 2 dni
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA: 60ml
Opakowanie AntyDiar ma formę specjalnej szprycy
z podziałką ułatwiającą jego dawkowanie, co oznacza, że
nabyty specyfik gotowy jest do użycia bez potrzeby
stosowania jakichkolwiek innych akcesoriów.
Przy zwalczaniu biegunki oprócz zastosowania
AntyDiar nie zapominajmy o dostarczeniu elektrolitów, a także odpowiednim dobrostanie i odosobnionych suchych oraz dobrze wentylowanych boksach
dla chorych zwierząt.
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NOWE OBLICZE UZNANEJ MARKI
Siła i ponad100-letnie doświadczenie grupy Dossche
Pasja tworzenia najlepszych pasz z polskich zbóż

