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A BOLITRACE® BIOTIN előnyei
 Tartalmazza a termelés során 

nélkülözhetetlen nyomelemeket és 

vitaminokat

 Biotinban gazdag

 Bólusz: egyszerű és biztonságos adagolás

Alkalmazás

Egy adag BOLITRACE®

BIOTIN (2 bólusz) 

szárazra állításkor

Egyedülálló összetétel
 Széles nyomelem összetétel

 Létfontosságú vitaminokat tartalmaz

 4 hónapos hatás

Miért a BOLITRACE® BIOTIN ?
 A termelés során nélkülözhetetlen

nyomelem és vitaminellátás
A magzati fejlődés optimalizálása

Ellés előkészületek támogatása és kolosztrum

minőség;

Az induló laktáció támogatása;

Szaporodásbiológia: ivarzás támogatása;

A szőr, szaruképletek fejlődésének támogatása

…

 BOLITRACE® BIOTIN bólusz: praktikus

beadás

v. 08/2014



A termék elsősorban szárazonálló teheneknek javallott az ellés körüli időszakban

Egy adag BOLITRACE BIOTIN két szabályozott hatóanyag-leadású bóluszból áll.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmazzon szájon át beadva egy adag BOLITRACE BIOTIN készítményt szárazra állításkor. A bólusz a beadást

követően 120 napon keresztül aktív 

A bóluszt lehetőség szerint állatorvos vagy más szakember adja be bóluszadagolóval.

Nem adható elfekvő tehénnek. Nem adható 400 kg-nál kisebb súlyú állatnak Használat vagy a használat meghosszabbítása előtt 

javasolt takarmányozási szakértő, vagy állatorvos véleményét kikérni. 

A Bolitrace Biotin használata során más maximális hatóanyag tartalmú takarmány-kiegészítő alkalmazása kerülendő: a bólusz 

beadását követő 120 napban ne alkalmazzon további D3-vitamint, kobaltot, rezet, jódot, mangánt, szelént es cinket. 

ÖSSZETÉTEL
Ásványi anyagok, vitaminok, porított vas, gyanta- es

viaszréteg.

A bólusz 20 % inaktív vasat tartalmaz a sűrűség növelése céljából. 

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen tartandó. 

A csomagolást ne bontsuk ki előre. Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék  meghatározott vitamintartalmát megőrzi a gyártástól számított két évig.

Nettó súly: 2,02 KG

 Dietetikus ásványi anyag tartalmú takarmány-kiegészítő 

 Európai szinten is meghatározott takarmányozási cél (2008/38/CE irányelv)

Biotin  12,000 mg/kg 20.0 mg

Réz (réz-oxid) 98.3 mg 58,384 mg/kg 98.3 mg

Kobalt (kobalt-karnonát)  2,369 mg/kg 4.0 mg

Jód (Kalcium-jodát) 9,936 mg/kg 16.7 mg

Mangán (mangán-szulfát) 90,477 mg/kg 152.3 mg

Selén (nátrium-szelenit)  1,453 mg/kg 2.4 mg

Cink (cink-oxide és cink-szulfát) 151,312 mg/kg 254.7 mg

Kalcium 0.2% -

Foszfor Nil  -

Nátrium 0.1% -

A-vitamin 5,581,344 i.u./kg 9,395 i.u.

D3-vitamin 1,116,269 i.u./kg 1,879 i.u.

E-vitamin (α-tokoferol-acetát) 16,744 i.u./kg 28.0 i.u.

Gyártja: αGB864E226

Forgalomba hozza:

Hypred Hungária Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Tel.: 23/889-719 www.hypred.hu
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