
Egyedülálló összetétel
 Nagy pufferkapacítás

 Bendővédett betain, kolin és metionin

tartalom

 Egy pezsgő bólusz: az azonnali

felszívódásért

 Egy szabályozott hatóanyag-leadású bólusz:

az elnyújtott hatásért

Miért használja a BOLIFAST® RUMEN-t?

 Élesztő és niacin tartalma stimulálja a bendő

működését és stabilizálja annak pH-ját

(Williams et al., 1991)(Doreau et Ottou.,

1996)

 A kolin támogatja a májműködést (Cooke et

al., 2007)

 A metionin és a betain a kolin prekurzorai

 A bendővédett összetevők a vékonybélben

szívódnak fel.

 BOLIFAST® RUMEN bólusz: praktikus

beadás

Egy egyszerű és hatékony

megoldás az acidózis kockázatának

csökkentésére

A BOLIFAST® RUMEN előnyei
 Bendővédett összetevők

 Bólusz: egyszerű és biztonságos adagolás

Használat

Adjon egy adag BOLIFAST®
RUMEN –t (egy pezsgő bólusz és

egy szabályozott hatóanyag-
leadású bólusz) elléskor.
Amennyiben az étvágy továbbra

sem kielégitő, ismételje meg a
kezelést 2 nappal később.



 Dietetikus ásványi anyag tartalmú takarmány-kiegészítő nagy tejhozamú tehenek számára

 Az acidózis kockázatának csökkentésére

A készítmény nagy tejhozamú tehenek számára javallott, a laktáció kezdetén. Egy adag BOLIFAST® RUMEN egy pezsgő

bóluszból és 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® RUMEN készítményt egyszer szájon át. 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.

Javasolt gondoskodni a napi takarmány fejadag megfelelő rosttartalmáról, es korlátozni, illetve szétosztani a gyorsan

fermentálódó nyersanyagok (keményítő+cukor: maximum 35%) bevitelét, valamint takarmányváltás esetén fokozatos

átmenetet biztosítani.

Nem adható elfekvő tehénnek. Használat vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt takarmányozási szakértő, vagy

állatorvos véleményét kikérni.

ELŐNYÖK

• Magas pufferkapacitás; a bendő pH stabilizálása

• A mikrobiális fermetáció stimulálása

• Védett és könnyen felszívódó tápanyagok bevitele

• A megfelelő májműködés elősegítése

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. 

A csomagolást ne bontsuk ki előre. Gyermekektől elzárva tartandó.

Eltarthatóság 24 hónap. 

Nettó súly: 0,96 kg

ÖSSZETÉTEL 

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

Élesztő, Magnézium-sztearát

Adalékanyagok:

Antioxidáns

E321 Butil-hidroxi-toluol (BHT) 180 mg/kg

Vitaminok

3a Nikotinsav (Niacin): 79,000mg/kg

3a Betain  3,900 mg/kg

3a Kolin   24,000 mg/kg

Aminosavak

3.1 Metionin  30,000 mg/kg

Analitikai összetevők:

Nyersfehérje 10.8%

Nyersrost 2.70%

Nyershamu   9.46%

Nátrium  3.925%

Nyerszsír 9.93%

Keményítő 0.5%

Cukrok összesen 1%

Szabályozott hatóanyag-leadású bólusz

Szorbitol, Növényi zsír (pálmaolaj), Nátriumhidrogén-

karbonát, Élesztő, Magnézium-sztearát

Adalékanyagok:

Antioxidáns

E321 Butil-hidroxi-toluol (BHT) 200 mg/kg    

Vitaminok

3a Nikotinsav (Niacin): 195,000 mg/kg

3a Betain 4,200 mg/kg

3a Kolin  24,000 mg/kg

Aminosavak

3.1 Metionin 30,000 mg/kg

Analitikai összetevők: 

Nyersfehérje: 20.20 %

Nyersrost 1.00 %

Nyershamu  2.70 %

Nátrium 0.03 %

Nyerszsír 9.90 %

Keményítő 0.5%

Cukrok összesen 1%
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