ZAPEWNIJ SWOIM KROWOM
ODPOWIEDNI START TUŻ
PO WYCIELENIU.
Włącz RumiLife® CAL24™ do protokołu
świeżo wycielonych krów.
SZYBKIE I STABILNE ŹRÓDŁO WAPNIA.

SZYBKI POCZĄTEK DZIAŁANIA I ZRÓWNOWAŻONE WCHŁANIANIE WAPNIA.

s Chlorek wapnia zapewnia szybki efekt w postaci zwiększonego wchłaniania wapnia
poprzez ścianę żwacza.
s Calmin: stabilne, wysoko przyswajalne połączenie wapnia i magnezu, zapewniające
stopniową regulację wchłaniania wapnia na przestrzeni czasu.
s Witamina D wspomaga transport wapnia do jelita cienkiego.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PRACY DZIĘKI JEDNORAZOWEJ APLIKACJI.

s W przypadku produktu RumiLife CAL24 konieczne jest jedynie jednorazowe podanie
dawki złożonej z dwóch bolusów. Oznacza to ograniczenie problemów związanych z
aplikacją kolejnego bolusa.
RumiLife® CAL24™ jest bolusem wapnia o wyjątkowej formule zapewniającej
utrzymanie prawidłowych stężeń wapnia u bydła mlecznego.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. RUMILIFE® CAL24™
KIEDY POWINIENEM STOSOWAĆ RUMILIFE® CAL24™?
Produkt należy stosować po wycieleniu, w celu podniesienia poziomu wapnia i magnezu we krwi krowy. Produkt można
również podawać 2-3 godziny po iniekcji wapnia, co wpływa na jego zrównoważone uwalnianie po suplementacji.
JAKA JEST ZALECANA DAWKA?
Podajemy 2 bolusy ( 1 opakowanie ) w momencie wycielenia.
CZY MOGĘ PODAĆ ŚWIEŻO WYCIELONEJ KROWIE JEDEN BOLUS ZAMIAST DWÓCH?
Można zastosować tylko jeden bolus. Jego podanie krowie po wycieleniu zapewni utrzymanie zrównoważonego stężenia
wapnia jedynie przez 12 godzin. Pełna dawka złożona z dwóch bolusów zapewni jego prawidłowy poziom przez cały
24-godzinny okres.
CZY PRODUKT JEST ŁATWY DO PODANIA?
Tak! Bolus nie tylko ma opływowy kształt, ale jest również pokryty warstwą tłuszczu roślinnego i glikolu propylenowego
zapewniającą bezpieczne i łatwe podanie, również krowom rasy Jersey.
JAKĄ FORMĘ WAPNIA ZAWIERA PRODUKT?
RumiLife® CAL24™ zawiera 2 formy wapnia: chlorek wapnia o szybkim efekcie działania oraz Calmin pochodzący z
wapiennych alg morskich o zrównoważonym uwalnianiu, który zapewnia uwalnianie jonów przez dłuższy czas.
CO TO JEST CALMIN?
Calmin jest wysoko dostępną i wysoko przyswajalną formą wapnia pochodzącą z wapiennych alg morskich. Zgodnie z
wynikami badań, calmin jest w większym stopniu przyswajalny niż inne formy suplementów wapnia. Wyjątkowa struktura
tego produktu umożliwia krowom jego rozłożenie oraz wchłanianie zanim przedostanie się on do układu trawiennego.
DLACZEGO RumiLife® CAL24™ ZAWIERA WITAMINĘ D I MAGNEZ?
Witamina D wspomaga transport wapnia do jelita cienkiego. Magnez odgrywa u krowy zasadniczą rolę, gdyż wpływa
na regulację stężenia wapnia we krwi. RumiLife® CAL24™ został opracowany w taki sposób, żeby w pełni zaspokoić
zapotrzebowanie krowy na wapń i zapewnić wsparcie dla mechanizmów zapewniających kontrolę stężenia wapnia w
ciągu pierwszych 24 godzin po wycieleniu oraz w innych sytuacjach, w których dochodzi do obniżenia jego poziomu.
CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ PREPARATY WAPNIA PRZEZNACZONE DO PODAWANIA DOŻYLNEGO PRODUKTEM RumiLife® CAL24™?
Nie, RumiLife® CAL24™ nie może zastąpić produktów wapnia do podawania dożylnego. Jeśli stan krowy jest zły i
występuje u niej gorączka mleczna, nadal konieczne jest dożylne podanie roztworu wapnia. RumiLife® CAL24™
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi.
JAKI JEST OKRES PRZYDATNOŚCI RumiLife® CAL24™ DO UŻYCIA?
Okres przydatności do użycia wynosi dwa lata.
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