
Egyedülálló formula
 A BOLIFLASH CALCIUM többféle kalcium

forrást tartalmaz (kalcium-formiát, -karbonát és -

citrát), kétszeri adagja 80 gramm kalciumot

biztosít,

 Egy pezsgő bólusz: az azonnali felszívódásért,

 Egy szabályozott hatóanyag-leadású bólusz: az

elnyújtott hatásért..

Egy egyszerű és hatékony

megoldás a hipokalcémia

kockázatának csökkentésére

A BOLIFLASH® CALCIUM előnyei
 Nagyon könnyen hasznosuló kalcium forrás,

 Azonnali kalcium felszabadulás,

 Bólusz: egyszerű és biztonságos adagolás.

Használat

+
A várható ellés 

jeleinek 
megjelenésekor, 

vagy elléskor

12 órával az ellés 
után
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 Dietetikus ásványi anyag kiegészítő tejelő tehenek számára

 Az ellési bénulás kockázatának csökkentésére

A termék tejelő tehenek javallott, az ellés körüli időszakban.
Egy adag BOLIFLASH CALCIUM egy pezsgő bóluszból es egy szabályozott hatóanyag-leadású
bóluszból áll, 40 g könnyen felszívódó kalcium gyors es fokozatos bevitele érdekében. Kétszer
egy adagot szükséges beadni. A 80 g-os teljes kalciumbevitel, 20 kg-os takarmány fejadag
eseten, az elléskor ajánlott kalciumbevitel több, mint 60%-anak fele meg. A bóluszok összetevői
az alkalmazást követően 24 órán belül maradéktalanul felszabadulnak a 2008/38/EK
irányelv módosításáról szóló 2014. január 6-ai 5/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A várható elles jeleinek megjelenésekor, vagy az elléskor alkalmazzon szájon át egyszerre
beadva egy adag BOLIFLASH CALCIUM készítményt. Ismetelje meg 12 órával az ellés után.
A bóluszt lehetőség szerint állatorvos vagy más szakember adja be bóluszadagolóval.
Nem adható elfekvő tehénnek. Használat vagy a használat meghosszabbítása előtt javasolt
takarmányozási szakértő, vagy állatorvos véleményét kikérni.

ELŐNYÖK
• Ellesi bénulás kockázatának csökkentése,
• Könnyen felszívódó kalcium-bevitel kalcium-formiát es kalcium-citrát,
• Azonnali kalcium,

• 2 adag 12 órás időközzel.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. 

A csomagolást ne bontsuk ki előre. Gyermekektől elzárva tartandó.

Kiszerelés: 1,26 kg-s doboz (6 adag, 12 bólusz)

ÖSSZETÉTEL

Pezsgő bólusz

Kalcium-karbonát, szorbitol, magnézium-sztearát

Adalékanyagok:

Tartósítószer

E238 kalcium-formiát: 100 000 mg/kg

Analitikai összetevők:

Foszfor 0,005%

Magnézium 0,11%

Nátrium 0,01%

Kalcium 17,3%

Szabályozott hatóanyag-leadású bólusz

Szorbitol, kalcium-karbonát, magnézium-sztearát

Adalékoanyagok:

Tartósítószer

E238 kalcium-formiát: 527 000 mg/kg

Analitikai összetevők:

Foszfor 0,003%

Magnézium 0,05%

Nátrium 0,01%

Kalcium 18%

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
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