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Zakwaszacze
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PROTECT ACID BUFOR

mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej i drobiu (płynna)

A ZWIERZĄT:
Skład / 1 kg:

Kwas ortofosforowy

410 mg

Kwas cytrynowy

110 mg

KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT
Zakwaszacze

aczony do obniżenia pH układu trawiennego

o obniżenia
pojemności
Kwas
mrówkowy buforowej
240 mg mieszanek
ompensacji niedoboru HCL i zahamowania
rozwoju mikroflory patogennej
Dawkowanie:
atp.)
trzody chlewnej
i drobiu (płynna)

OR

6-PHYTASE EC 3.1.3.26 (E 1614(I)) 13 000 FYT

4 preparat jest przeznaczony do obniże
młodych zwierząt
4 przeznaczony jest do obniżenia pojem
paszowych w celu kompensacji niedo
niekontrolowanego rozwoju mikroflor
(E. Coli, Salmonella itp.)

KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT:

4 preparat jest przeznaczony do obniżenia pH układu trawiennego
młodych zwierząt
dla trzody chlewnej
4 przeznaczony jest do obniżenia pojemności buforowej mieszanek
mieszanka
paszowa
uzupełniająca
silnym działaniu
bakteriobójczym dla trzody chlewn
paszowych
w celu
kompensacjioniedoboru
HCL i zahamowania
niekontrolowanego rozwoju mikroflory patogennej
Skład:
ECT COMBI+
(E. Coli, TO:
Salmonella itp.)

PROTECT COMBI+
Kwas mrówkowy

Postać:

PROTECT COMBI

Kwas octowy

luźno sypiącego się proszku
Kwas fumarowy
Kwas propionowy
k łatwo mieszający
się z paszą
Kwas jabłkowy
Kwas patentem
mlekowy
na, chroniona
formuła
nośnika
Kwas cytrynowy
Kwas
fosforowy
kle wysoka
koncentracja
substancji
czynnych
czny podczas stosowania
ilnym działaniu bakteriobójczym dla trzody chlewnej
dawkowanie
umożliwia stosowanie
Specyfikacja:
miksach i pozostawia
wiele
miejsca
pH
<2,40
( +/- 0,1)
pturach pasz
dużej koncentracji
ciężarowłaściwy
650 (+/-50) g/L
PROTECT COMBI+
ików pokarmowych

TO:

4 postać luźno sypiącego
4 proszek łatwo mieszając
4 unikalna, chroniona pat
4 niezwykle wysoka konce
4 bezpieczny podczas sto
4 niskie dawkowanie umo
w premiksach i pozosta
w recepturach pasz o d
składników pokarmowy

4 postać luźno sypiącego się proszku
4 proszek łatwo mieszający się z paszą
4 unikalna, chroniona patentem formuła nośnika
Zalety stosowania:
Mieszanina
kwasów
w
Protect
Combi+
nie jest
4preparacie
niezwykle
wysoka
koncentracja
substancji czynnych
YŚCI DLA ZWIERZĄT:
uzależniona od pH paszy w taki sposób jak pojedyncze kwasy,
4 bezpieczny podczas stosowania
w tym
na przykład
kwas coli
mrówkowy.
Istotnie niższe dawki preparatu
KORZYŚCI DLA Z
znie hamuje
wzrost
bakterii
=
4 niskie poprzez
dawkowanie
umożliwia
stosowanie
dają lepsze efektykoliobakterioz
produkcyjne,
zapewnienie
szerokiego
eganie występowaniu
w premiksach
i pozostawia
wiele miejsca
4 skutecznie hamuje wzro
spektrum działania antybakteryjnego.
Starannie
dobrane proporcje
Luźno sypiący się, niehigroskopijny proszek.

CHLEWNA

t przeznaczony
do obniżenia
Kwas cytrynowy
110 pH
mg układu trawiennego
wierząt
Kwas mrówkowy
240 mg
ny jest doDawkowanie:
obniżenia pojemności buforowej mieszanek
6-PHYTASE ECniedoboru
3.1.3.26 (E 1614(I))
FYT
w celu kompensacji
HCL13i 000
zahamowania
Dawkowanie:
wanego rozwoju mikroflory patogennej
6-PHYTASE EC 3.1.3.26 (E 1614(I)) 13 000 FYT
monella itp.)

)

Zakwaszacze

młodych zwierząt
4
jest przeznaczony
do obniże
4 preparat
przeznaczony
jest do obniżenia
pojem
młodych
zwierząt
paszowych
w celu kompensacji niedo
mikroflor
4 niekontrolowanego
przeznaczony jest dorozwoju
obniżenia
pojem
(E. Coli, Salmonella
itp.)
paszowych
w celu kompensacji
niedo
niekontrolowanego rozwoju mikroflor
(E. Coli, Salmonella itp.)

PROTECT COMBI+

mieszanka paszowa uzupełniająca o silnym działaniu bakteriobójczym dla trzody chlewn
bójczym dla trzody chlewnej
Skład:
mieszanka paszowa uzupełniająca o silnym działaniu bakteriobójczym dla trzody chlewn
A ZWIERZĄT:

PROTECT COMBI+
Kwas mrówkowy

Kwas octowy

aczony doSkład:
obniżenia pH układu trawiennego

PROTECT COMBI+ TO:

Kwas fumarowy
Kwas propionowy
Kwas mrówkowy
Kwas octowy
Kwas jabłkowy
mlekowy
postać Kwas
luźno
sypiącego
sięKwas
proszku
o4obniżenia
pojemności
buforowej
mieszanek
Kwas
propionowy
fumarowy
cytrynowy
fosforowy
ompensacji
niedoboru
HCL i Kwas
zahamowania
4 proszekKwas
łatwo
mieszający
się
z
paszą
Kwas mlekowy
Kwas jabłkowy

rozwoju mikroflory patogennej
4 unikalna, chroniona patentem formuła nośnika
tp.)
Kwas fosforowy
Kwas cytrynowy
Specyfikacja:
4 niezwykle
wysoka koncentracja substancji czynnych
pH podczas stosowania
<2,40 ( +/- 0,1)
4 bezpieczny
Specyfikacja:
ciężar właściwy
650 (+/-50) g/L
4 niskie dawkowanie umożliwia stosowanie
pH
<2,40 ( +/- 0,1)
w premiksach i pozostawia wiele miejsca
ciężar właściwy
650 (+/-50) g/L
Postać:
w recepturach pasz o dużej koncentracji
Luźno sypiący się, niehigroskopijny proszek.
składników pokarmowych
dla trzody
chlewnej
Postać:

Zaletysypiący
stosowania:
Luźno
się, niehigroskopijny proszek.
Mieszanina kwasów w preparacie Protect Combi+ nie jest
uzależniona
od pH paszy w taki sposób jak pojedyncze kwasy,
Zalety stosowania:
w tym na przykład
mrówkowy.
Istotnie
niższenie
dawki
Mieszanina
kwasówkwas
w preparacie
Protect
Combi+
jestpreparatu
dają lepsze efekty
zapewnienie
uzależniona
od pHprodukcyjne,
paszy w taki poprzez
sposób jak
pojedynczeszerokiego
kwasy,
luźno sypiącego
się proszku
spektrum
działania
antybakteryjnego.
Starannie
dobrane
w
tym na przykład
kwas
mrówkowy. Istotnie
niższe
dawki proporcje
preparatu
mieszaniny
kwasów
organicznych
zapewniają
zdolność
k łatwo
mieszający
sięwzrost
zprodukcyjne,
paszą
4
skutecznie
hamuje
bakterii
coli zapewnienie
= dostateczną
dają lepsze
efekty
poprzez
szerokiego
zakwaszającą
i
niezwykłą
skuteczność
ochronną
przeciw
bakteriom
zapobieganie
występowaniu
koliobakterioz
spektrum
działania
antybakteryjnego.
Starannie
dobrane
proporcje
na, chroniona patentem formuła nośnika
Escherichia
i Salmonella
enteritidis.
mieszaniny coli
kwasów
organicznych
zapewniają dostateczną zdolność

ECT COMBI+ TO:
KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT:

4
hamuje wzrost
bakteriiczynnych
Salmonella =
kleefektywnie
wysoka koncentracja
substancji
zakwaszającą i niezwykłą skuteczność ochronną przeciw bakteriom
zapobieganie
występowaniu
salmonelloz
czny podczas
stosowania
PROTECT
COMBI+
Escherichia
coli i Salmonella enteritidis.
4
selektywnie
niszczy
bakterie
chorobotwórcze
polepsza
wyniki
zootechniczne
na fermach i dlatego jest niezbędny
dawkowanie umożliwia
stosowanie
do
zapewnienia
wysokiej
i
efektywnej
produkcyjności zwierząt.
4
pobudza
funkcje
wydzielnicze
przewodu
PROTECT
COMBI+
miksach i pozostawia wiele miejsca
Zakwaszacz
zawiera
bardzo wysoko
skoncentrowane
kwasy
polepsza
wyniki
zootechniczne
na
fermach
i dlatego jest
niezbędny
pokarmowego
=
polepszenie
pobrania
pturach pasz o dużej koncentracji
organiczne.
Mieszanina
tych
kwasów
działa
w
szerokim
zakresie
do
zapewnienia
wysokiej
i
efektywnej
produkcyjności
zwierząt.
i
wykorzystania
paszy
ików pokarmowych
wartości
pH zawiera
przewodu
pokarmowego,
dzięki czemu efektywnie
Zakwaszacz
bardzo
wysoko skoncentrowane
kwasy
działa
przeciw
różnym szczepom
bakterii
Escherichia
colizakresie
organiczne.
Mieszanina
tych kwasów
działa
w szerokim
iwartości
Salmonella
enteritidis. pokarmowego, dzięki czemu efektywnie
pH przewodu
działa przeciw różnym szczepom bakterii Escherichia coli
Combi+
zawiera opatentowany przez nas nośnik, który
iProtect
Salmonella
enteritidis.
opóźnia uwalnianie się kwasów w przewodzie pokarmowym
iProtect
większość
jego zawiera
przedostaje
się na ciągłość
jelita
Combi+
opatentowany
przez
nascienkiego.
nośnik, który

YŚCI DLA ZWIERZĄT:

znie hamuje
wzrost
bakterii
coli =w przewodzie pokarmowym
opóźnia
uwalnianie
się kwasów
12
i większość jego przedostaje
się na ciągłość jelita cienkiego.
eganie występowaniu
koliobakterioz

PROTECT COMBI

4
postać luźno COMBI
sypiącego
PROTECT
4 proszek łatwo mieszając
4 postać luźno sypiącego
4 unikalna, chroniona pat
4 proszek łatwo mieszając
4 niezwykle wysoka konce
4 unikalna, chroniona pat
4 bezpieczny podczas sto
4 niezwykle wysoka konce
4 niskie dawkowanie umo
4 bezpieczny
podczas
sto
w premiksach
i pozosta
w recepturach
paszumo
od
4 niskie
dawkowanie
składników
pokarmowy
w
premiksach
i pozosta
w recepturach pasz o d
składników pokarmowy

KORZYŚCI DLA Z

4
skutecznie hamuje
wzro
KORZYŚCI
DLA
Z
zapobieganie występow
4 efektywnie
skutecznie hamuje
4
hamuje wzro
wzro
zapobieganie występow
występow
zapobieganie
4 selektywnie
efektywnie hamuje
4
niszczy wzro
bak
zapobieganie występow
4 pobudza funkcje wydzie
4 selektywnie
niszczy
bak
pokarmowego
= poleps
i wykorzystania
4 pobudza
funkcjepaszy
wydzie
pokarmowego = poleps
i wykorzystania paszy

CHLEWNA

młodych zwierząt
preparat jest przeznaczony do obniżenia pH układu trawiennego
młodych zwierząt
4 przeznaczony jest do obniżenia pojem
paszowych w celu kompensacji niedo
Dawkowanie:
przeznaczony
jest do obniżenia pojemności buforowej mieszanek
6-PHYTASE
EC 3.1.3.26 (E 1614(I))
13 000 FYTHCL i zahamowania
niekontrolowanego rozwoju mikroflor
paszowych
w celu kompensacji
niedoboru
(E. Coli, Salmonella itp.)
niekontrolowanego rozwoju mikroflory patogennej
(E. Coli, Salmonella itp.)

)

Zakwaszacze
PROTECT COMBI+

mieszanka paszowa uzupełniająca o silnym działaniu bakteriobójczym dla trzody chlewn
iu bakteriobójczym dla trzody chlewnej

Skład:
A ZWIERZĄT:

Kwas mrówkowy

Kwas octowy

aczony do obniżenia pH układu trawiennego

Kwas fumarowy TO:
PROTECT COMBI+

Kwas propionowy

Kwas jabłkowy
Kwas
mlekowy luźno sypiącego
4 postać
się

proszku
o obniżenia pojemności buforowej mieszanek
Kwas
cytrynowy
Kwas
fosforowy
ompensacji
niedoboru
HCL
i
zahamowania
4 proszek łatwo mieszający się z paszą
rozwoju mikroflory
patogennej
4 unikalna,
chroniona patentem formuła nośnika
tp.)
Specyfikacja:
4 niezwykle wysoka koncentracja substancji czynnych
pH4 bezpieczny<2,40
( +/- 0,1)
podczas
stosowania
ciężar właściwy
650 (+/-50) g/L
4 niskie dawkowanie umożliwia stosowanie
w premiksach i pozostawia wiele miejsca
Postać:
w recepturach pasz o dużej koncentracji
Luźno sypiący się, niehigroskopijny proszek.
składników pokarmowych
dla trzody chlewnej

PROTECT COMBI

4 postać luźno sypiącego
4 proszek łatwo mieszając
4 unikalna, chroniona pat
4 niezwykle wysoka konce
4 bezpieczny podczas sto
4 niskie dawkowanie umo
w premiksach i pozosta
w recepturach pasz o d
składników pokarmowy

Zalety stosowania:

Mieszanina kwasów w preparacie Protect Combi+ nie jest
uzależniona od pH paszy w taki sposób jak pojedyncze kwasy,
w tym na przykład kwas mrówkowy. Istotnie niższe dawki preparatu
dają lepsze efekty produkcyjne, poprzez zapewnienie szerokiego
luźno sypiącego
się proszku
spektrum działania
antybakteryjnego. Starannie dobrane proporcje
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koliobakterioz
na, chroniona patentem formuła nośnika
Escherichia coli i Salmonella enteritidis.
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PROTECT
COMBI+
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ików pokarmowych
wartości pH przewodu pokarmowego, dzięki czemu efektywnie
działa przeciw różnym szczepom bakterii Escherichia coli
i Salmonella enteritidis.
Protect Combi+ zawiera opatentowany przez nas nośnik, który

opóźnia ZWIERZĄT:
uwalnianie się kwasów w przewodzie pokarmowym
YŚCI DLA
i większość jego przedostaje się na ciągłość jelita cienkiego.

znie hamuje wzrost bakterii coli =
12
eganie występowaniu koliobakterioz

KORZYŚCI DLA Z

4 skutecznie hamuje wzro
zapobieganie występow
4 efektywnie hamuje wzro
zapobieganie występow
4 selektywnie niszczy bak
4 pobudza funkcje wydzie
pokarmowego = poleps
i wykorzystania paszy

