
Egyedülálló összetétel
 Védett kolint és metionint tartalmaz

 Bikarbonátot tartalmaz

 Egy pezsgő bólusz: az azonnali felszívódásért

 Egy szabályozott hatóanyag-leadású bólusz: az

elnyújtott hatásért

Miért a BOLIFAST® PHYSIOLOGIC?

 A kolin támogatja a májműködést (Cooke et Al.,

2007)

 A metionin a kolin egyik prekurzora

 A bendővédett összetevők a vékonybélben

szívódnak fel

 BOLIFAST PHYSIO bólusz: praktikus beadás

Takarmány-kiegészítő
Ellés előtt álló tejelő tehenek számára

A BOLIFAST® PHYSIOLOGIC

előnyei
 Védett összetevők

 Bólusz: egyszerű és biztonságos adagolás

Használat

Adjon egy adag (egy pezsgő bólusz és

egy szabályozott hatóanyag-leadású

bólusz) BOLIFAST® PHYSIOLOGIC-ot

10 - 15 nappal a várható ellés előtt.

Amennyiben az étvágy továbbra sem

kielégitő, ismételje meg a

kezelést 2 nappal később.



 Takarmány-kiegészítő tejelő tehenek számára

 Védett kolinban és metioninban gazdag

A termék ellés előtt álló elhízott és étvágytalan állatok számára javallott. Egy adag BOLIFAST PHYSIOLOGIC egy pezsgő

bóluszból es egy szabályozott hatóanyag-leadású bóluszból áll. A bóluszok tápanyag-összetevői az alkalmazást követően 24 órán

belül maradéktalanul felszabadulnak a 2008/38 irányelv módosításáról szóló 2014. január 6-ai 5/2014/EU bizottsági rendeletnek

megfelelően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adjon egy adag BOLIFAST® PHYSIOLOGIC-ot (egy pezsgő bólusz és egy szabályozott hatóanyag-leadású bólusz) 10 - 15

nappal a várható ellés előtt, vagy étvágytalanság esetén. Amennyiben az étvágy továbbra sem kielégítő, ismételje meg a

kezelést 2 nappal később.

A bóluszt lehetőség szerint állatorvos vagy más szakember adja be bólusz adagolóval. Nem adható elfekvő tehénnek. Használat

vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő, vagy állatorvos véleményét kikérni.

ELŐNYÖK

• Védett kolint és metionint tartalmaz

• Bikarbonátot tartalmaz

• Bendővédett összetevők

• Az ellés előkészítés időszakában alkalmazható

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. 

A csomagolást ne bontsuk ki előre. Gyermekektől elzárva tartandó.

Eltarthatóság 24 hónap.

Nettó súly: 0.99 Kg

ÖSSZETÉTEL 

Pezsgő bólusz

Szorbitol, Növényi zsír (pálmaolaj), Nátriumhidrogén-karbonát, 

Magnézium-sztearát

Adalékanyagok:

Aminosavak

3c301 Metionin 100,000 mg/kg

Vitaminok

3a890 Kolin: 50,000 mg/kg

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje 9.2%

Nyersrost 0.25%

Nyerszsír 17.7%

Nyershamu 10.1%

Nátrium 3..4%

Magnézium 0.07%

Szabályozott hatóanyag-leadású bólusz

Szorbitol, Növényi zsír (pálmaolaj), Magnézium-sztearát

Adalékanyagok:

Aminosavak

3c301 Metionin 110,000 mg/kg

Vitaminok

3a890 Kolin: 50,000 mg/kg

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje 10.3%

Nyersrost 0.27%

Nyerszsír 15.0 %

Nyershamu 4.3 %

Nátrium 0.07%

Magnézium 0.07%
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