ACIDHERB
xx Wspomaganie trawienia
xx Stymulacja odporności
xx Przedłużenie produkcyjności

ACIDHERB

– jest naturalnym produktem dla bydła,
który przy regularnym stosowaniu
wydłuża czas użytkowania krowy,
wspomaga budowanie prawidłowej
odporności oraz dostarcza niezbędnych
lotnych kwasów tłuszczowych.

PRZEZNACZENIE

WSKAZANIA

ACIDHERB® stosuje się u krów w przypadkach gorszego
pobrania paszy oraz niskich parametrów produkcyjnych.
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xx

słaby apetyt
niska odporność
długotrwałe choroby stada
wysoki poziom komórek somatycznych

SKŁAD
WŁAŚCIWOŚCI

Materiały paszowe (w 1 kg produktu):
Chlorek sodu (11.4.1.), Ksyloza (13.2.6)
Dodatki paszowe (w 1 kg produktu):
Dodatki sensoryczne:
ekstrakt alkoholowy Echinacea purpurea
oleorezyna Thymus vulgaris
oleorezyna Salvia officinalis
ekstrakt olejowy Rosmarinus officinalis

20 000 mg
3000 mg
1700 mg
1400 mg

Dodatki technologiczne:
Kategoria 1a (Konserwanty):
kwas mrówkowy (E 236)
3060 mg
kwas octowy (E 260)
2730 mg
kwas mlekowy (E 270)
1590 mg
przeciwutleniacz: etoksyquina (E324)
100 mg
emulgator:
rycynolan gliceryno-polietylenoglikolu (E484)
30 g

STOSOWANIE
Preparat należy wymieszać z wodą i podawać z wozu
paszowego:
xx w czasie laktacji: - 80 ml/szt./dzień;
xx w okresie okołowycieleniowym – 100 ml/szt./dzień.

ACIDHERB® stosowany regularnie w paszy, poprawia
odporność swoistą organizmu czego efektem jest spadek
komórek somatycznych w mleku. Dodatkowo generuje
oszczędności na paszach treściwych przy jednoczesnym
utrzymaniu wydajności a także wydłuża okres użytkowania krowy.
Zawarte w preparacie lotne kwasy tłuszczowe (mrówkowy, octowy, mlekowy) pobudzają krowę do lepszego wykorzystania składników z paszy, wspomagają trawienie
oraz stymulują odporność i działają antybakteryjnie.
Obecność wysoko skoncentrowanych ekstraktów w postaci oleorezyny tymianku i szałwii oraz wyciągów z jeżówki
i rozmarynu wspomagają trawienie poprzez wzmożone
wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Olejki eteryczne
a także tymol i karwakrolu zawarte w użytych ziołach
wspomagają odporność, działają antyseptycznie, przyśpieszają procesy regeneracyjne oraz pobudzają laktacje.
Dodatek ksylozy poprawia smakowitość paszy a sód odpowiada za system buforujący, neutralizujący nadmierne
zakwaszenie organizmu.
Zastosowanie ACIDHERB w okresie okołoporodowym
zapobiega niedoborom energii i w konsekwencji występowaniu chorób metabolicznych takich jak np. ketoza .

KORZYŚCI
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wspomaganie trawienia
stymulacja odporności
przedłużenie produkcyjności
obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku
wzrost produkcji mleka
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