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O FIRMIE
Szanowni Państwo

Przedstawiamy Waszej uwadze nowy katalog produktów dla bydła firmy 
PROFEED. Znajdą Państwo w nim rozwiązania, które powstały w odpowiedzi 
na oczekiwania Hodowców i Lekarzy Weterynarii.

Zauważyliśmy, że na fermach powstało zapotrzebowanie na preparaty 
ukierunkowane na niwelowanie zaburzeń fizjologicznych zwierząt. Hodowcy 
poszukują funkcjonalnych i skutecznych środków - które można by podawać 
zwierzętom do paszy lub wody - a które nie byłyby objęte nadzorem weterynaryjnym. 
Na życzenie Klientów w 1999 roku podjęliśmy więc produkcję preparatów witaminowych 
i mineralnych. Jednocześnie rozpoczęliśmy cykl badań zgłębiających tę sferę hodowli. 
Zaangażowaliśmy fachowców z zakresu żywienia, fizjologii i weterynarii zwierząt gospodarskich. 
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W oparciu o wieloletni kontakt z hodowcami, lekarzami weterynarii 
i ośrodkami badawczymi, firma PROFEED stworzyła szeroką gamę 
ziołowych, witaminowych, mineralnych dodatków oraz ich mieszanin, 
które w sposób skuteczny i naturalny ułatwiają opiekę nad zwierzętami, 
a w konsekwencji zwiększają hodowcom możliwości ekonomiczne.

W 2012 roku rozpoczęliśmy produkcję w naszej nowej fabryce w miejscowości 
Trzeciewiec koło Bydgoszczy. Jest to nowoczesny zakład produkcyjny 
spełniający najwyższe obowiązujące wymogi w Europie i na świecie. W firmie 
przestrzega się najwyższych standardów zgodnych z zasadami GMP i HACCAP, 
co gwarantuje najwyższą jakość naszych produktów.

Jesteśmy firmą dbającą o satysfakcję naszych klientów i wysoką jakość oferowanych produktów oraz usług. Nasi 
specjaliści mogą zmodyfikować skład preparatu, opracować nową recepturę i stworzyć specjalnie dla Państwa 
preparat dostosowany do potrzeb Waszej hodowli. Na indywidualne zamówienia możemy wyprodukować dodatki 
paszowe w opakowaniach o pojemnościach, które nie figurują w naszej stałej ofercie. 

Stale rozwijamy naszą sieć sprzedaży zarówno na rynku odbiorców hurtowych, jak i detalicznych – poprzez naszych 
przedstawicieli handlowych. 

Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy 
serwis internetowy www.profeed-animals.pl
Zachęcamy do odwiedzania go, zapoznania 
się z naszą firmą i jej bogatą ofertą.

Z poważaniem

dr inż. Stanisław Bruździński
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Preparat PROFEED SOM został opracowany dla krów o podwyższonym poziomie komórek somatycznych, jednocześnie 
pokrywa dzienne zapotrzebowanie krowy wysokowydajnej na mikroelementy i witaminy. Dodatek witamin stymuluje przemiany 
energetyczne, zapewnia utrzymanie prawidłowej kondycji krów, a także wpływa na poprawę parametrów rozrodu. Natomiast selen 
i witamina E skutecznie stymulują odporność i chronią przed zapaleniem wymienia.
Uwaga: Nie stosować mieszanki paszowej z innymi preparatami o podobnym działaniu. Niewskazane podawanie innych mieszanek 
mineralnych. 
Nie podawać krowom zasuszonym.

ZASTOSOWANIE: krowy w okresie laktacji

WSKAZANIA:  PROFEED SOM  przeznaczony
jest do podawania:
• w celu zmniejszenia ilości komórek somatycznych
w mleku.

SKŁAD w 1 kg:
Witamina A (E672), witamina D3 (E 671), witamina E 
(3a700), witamina PP (3a315), węglan wapnia, otręby 
pszenne, siarczan magnezu.
Pierwiastki śladowe: Zn (E6), Mn (E5), Cu (E4), I (E2),
Co (3b304), Se (E8).

Mniej komórek somatycznychPROFEED  SOM

5
kg

Dawka

100-120 g/szt./dzień

Czas podawania
Przez 7 dni.

(Można powtórzyć podawanie PROFEED SOM po 6 tygodniach 
zgodnie z zalecanym dawkowaniem)

UWAGI:
Nie podawać krowom zasuszonym!

Zaleca się podawanie PROFEED E 10% SUPER w ilości 15-25 g/szt. od zakończenia podawania preparatu przez 14-30 dni
dla utrwalenia efektu zmniejszenia komórek somatycznych.

Metoda podawania

Preparat podawać z paszą 
treściwą lub objętościową

Stosowanie (krowy w okresie laktacji)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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Płynny dodatek PROFEED AQUA SOM został opracowany z myślą o krowach, które wykazują podwyższony poziom komórek 
somatycznych. Preparat pokrywa dzienne zapotrzebowanie krów wysokowydajnych na mikroelementy. Aby wzmocnić 
i  utrwalić efekt zmniejszenia ilości komórek somatycznych zaleca się jednoczesne podawanie z PROFEED  E 10% SUPER 
w ilości od 15 do 25 g/szt. przez 14 do 30 dni.
Uwaga: Nie stosować mieszanki mineralnej z innymi preparatami o podobnym działaniu. Nie podawać krowom zasuszonym.

ZASTOSOWANIE: krowy w okresie laktacji

WSKAZANIA:  PROFEED AQUA SOM
przeznaczony jest do podawania:
• w celu zmniejszenia ilości komórek somatycznych w mleku.

SKŁAD w 1 L: 
siarczan magnezu, chlorek sodu.
Pierwiastki śladowe: Zn (E6), Mn (E5), Cu (E4), Co (3b304), Se (E8).
Składniki mineralne: Na, P, Mg.

Właściwy poziom komórek somatycznychPROFEED AQUA  SOM

Zmniejszenie % komórek somatycznych w mleku
w poszczególnych tygodniach po podaniu preparatu.

0%
1 tydzień % 2 tydzień % 3 tydzień % 4 tydzień %

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% zmniejszenia ilości komórek somatycznych w mleku

5 L 1L

Dawka

70-75 ml/ szt./dzień

minimalnie po 4-5- krotnym rozcieńczeniu

Czas podawania

Przez 7 dni

Przez 7 dni

Można powtórzyć podawanie PROFEED AQUA SOM po 6 tyg. zgodnie z zalecanym stosowaniem

Metoda podawania
rozcieńczając w stosunku 1 litr PROFEED AQUA SOM do 19 litrów 

wody i podanie do picia w ilości 1400-1500 ml/szt./dzień
odpowiednią ilość rozlać konewką po paszy. Zalecaną dawkę 

można podawać dwa razy dziennie.

Stosowanie (krowy w okresie laktacji)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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Preparat PROFEED C EXTRA zawiera najwyższej jakości kwas askorbinowy. Dostarcza cielętom optymalną dawkę witaminy C 
w pierwszych dniach życia. Pobudza układ nerwowy, działa wzmacniająco na układ krwionośny i osłonowo na jelita. W warunkach 
naturalnych kwas askorbinowy szybko ulega utlenianiu, ale proces technologiczny stosowany w firmie PROFEED zapobiega 
oksydacji i gwarantuje wysoki stopień stabilności witaminy C, zawartej w preparacie. PROFEED C EXTRA podwyższa odporność na 
stres i pomaga przetrwać wysokie temperatury. Jest preparatem polecanym do stosowania w czasie upałów, smacznym i chętnie 
pobieranym przez cielęta. Preparat zawiera ekstrakt z jeżówki purpurowej, która wspiera naturalną odporność.

ZASTOSOWANIE: cielęta

WSKAZANIA:  PROFEED C EXTRA
przeznaczony jest do podawania:
• w okresie wzmożonego narażenia na sytuacje stresowe (np. 
transport),
• po przegrzaniu organizmu (podczas upałów lub przy 
niedostatecznej wydajności systemu wentylacyjnego), 
• w okresie wzmożonego ryzyka występowania infekcji.

silniejszy układ odpornościowyPROFEED C EXTRA

4
kg 2

kg

SKŁAD w 1 kg:
Witamina C (E300), ekstrakt jeżówki purpurowej, 
dekstroza, sacharoza.

Dawka

1,0 g/ szt./ dzień 

Czas podawania

2-5 dni

Metoda podawania
wymieszać z pokarmem lub 

rozpuścić w wodzie pitnej

Stosowanie (cielęta)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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PROFEED E 10% SUPER uzupełnia niedobór witaminy E. Przeznaczony jest do podawania razem z paszą.
Podanie PROFEED E 10% SUPER krowom w okresie laktacji zmniejsza ilość komórek somatycznych w mleku. Aby osiągnąć 
ten efekt należy podawać preparat od 10 dnia przed wycieleniem oraz w pierwszym miesiącu laktacji. Preparat zwiększa 
płodność, przygotowuje organizm do ciąży oraz poprawia wskaźniki rozrodczości w okresie krycia. Chroni ciążę i stymuluje 
wytwarzanie przeciwciał.
ZASTOSOWANIE: wszystkie grupy produkcyjne bydła

WSKAZANIA:  PROFEED  E 10% SUPER
przeznaczony jest do podawania:
• przy zaburzeniach rozrodczości krów,
• przy niedoborze witaminy E,
• przy wzroście ilości komórek somatycznych w mleku.

SKŁAD w 1 kg: 
Witaminy: witamina E (3a700), węglan wapniowo-magnezowy, chlorek sodu.
Składniki mineralne: Ca, Mg.

Optymalna  dawka witaminy EPROFEED  E 10% SUPER

4
kg 1

kg

Grupa bydła
Cielęta

Młodzież
Krowy

Ilość
0,5-1 g/ szt./ dzień
1-3 g/ szt./ dzień

15-25 g /szt./ dzień

Czas podawania

Przez 10 dni

Od 10 dnia przed wycieleniem oraz 
w pierwszym miesiącu laktacji

Metoda podawania

Wymieszać z pokarmem lub 
rozpuścić w wodzie pitnej

Stosowanie

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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W sytuacji wyraźnego deficytu energii pochodzącej z paszy w organizmie krowy może dojść do poważnych zaburzeń w przemianach 
energetycznych, których skutkiem jest choroba metaboliczna zwana ketozą. Ketoza występuje najczęściej u krów pierwiastek oraz 
w drugiej laktacji, a ryzyko jej wystąpienia wiąże się z wysoką wydajnością mleczną i zaburzeniami zdrowotnymi. PROFEED GLIKO-KET 
gwarantuje skuteczną pomoc krowom w profilaktyce ketozy, gdyż jest substancją glukoplastyczną i stymuluje wątrobę w kierunku 
produkcji glukozy. Obecność kobaltu aktywizuje bakterie produkujące witaminy z grupy B w dwunastnicy. Preparat obniża poziom 
wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. Dodatkowo wyciąg z ostropestu plamistego działa osłonowo na wątrobę.

ZASTOSOWANIE: krowy mleczne

WSKAZANIA:  PROFEED GLIKO-KET
przeznaczony jest do podawania:
• w celu ochrony przed ketozą,
• w przypadku zagrożenia lub wystąpienia ketozy,
• w celu zmniejszenia ryzyka występowania zespołu
  nadmiernej mobilizacji tłuszczu (ZNMT).

SKŁAD w 1 kg: 
Witamina PP (3a315), glikol propylenowy, wyciąg  z ostropestu plamistego (CoE 551).
Pierwiastki śladowe: Co (3b304). 

Uprzedzić ketozęPROFEED GLIKO-KET

Dawka
100–250 g/szt./

dzień
350-500 g/szt./

dzień

Czas podawania
od 3 dnia przed wycieleniem

do 5 – 30 dni laktacji
przez 7-10 dni  w trakcie 

występowania ketozy

Metoda podawania

Najlepiej jako wlew do pyska[rekomendowane].
Można wymieszać z paszą treściwą lub objętościową.

Stosowanie (krowy mleczne)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca

20
kg

5
kg
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PROFEED GLIKO-KET SUPER to preparat, który skutecznie wspomaga walkę z ketozą. Jest zalecany przy wysokim poziomie 
ciał ketonowych, ponieważ szybko działa na wątrobę. PROFEED GLIKO-KET SUPER zawiera odpowiedni poziom amidu kwasu 
nikotynowego (witamina PP), który wpływa na szybkie eliminowanie ciał ketonowych we krwi. Glikol zawarty w preparacie, jako 
substancja glukoplastyczna, sprzyja przywróceniu prawidłowego  stężenia glukozy we krwi, przez co ogranicza syntezę związków 
ketonowych. Wysoki poziom kobaltu aktywizuje bakterie w dwunastnicy, co poprawia jej funkcjonowanie. Ekstrakt z ostropestu 
plamistego działa osłonowo na komórki wątroby.

ZASTOSOWANIE: krowy mleczne

WSKAZANIA:  PROFEED GLIKO-KET SUPER
 przeznaczony jest do stosowania:
• do walki z ketoza i jej skutkami,
• do przywrócenia prawidłowej zawartości glukozy we krwi.

SKŁAD w 1 kg: 
witamina PP (3a315), glikol propylenowy, siarczan magnezu, ekstrakt ostropestu plamistego 
(CoE 551).
Pierwiastki śladowe: Co (3b304).

Stop  ketoziePROFEED GLIKO-KET SUPER

Dawka

350-500 g / szt./ dzień

1 raz dziennie

Czas podawania

W trakcie zwalczania 

ketozy

Metoda podawania

Najlepiej jako wlew do pyska[rekomendowane].
Można wymieszać z paszą treściwą lub objętościową.

Stosowanie (krowy mleczne)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca

20
kg

5
kg
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PROFEED IZOTONAL to preparat regulujący gospodarkę wodno–elektrolitową cieląt. Utrzymuje w organizmie odpowiedni 
poziom wody oraz soli mineralnych, co ogranicza występowanie biegunek temperaturowych w stadzie i zapobiega 
odwodnieniu. Preparat uzupełnia utracone makroelementy oraz jest źródłem witamin stymulujących odporność. Dzięki 
zawartości olejku anyżowego preparat jest chętnie pobierany przez cielęta o obniżonej z powodu choroby chęci do jedzenia 
lub picia.

ZASTOSOWANIE: cielęta

WSKAZANIA:  Preparat PROFEED IZOTONAL
przeznaczony jest do podawania:
• w celu uzupełnienia gospodarki wodno- elektrolitowej,
• w okresie upałów, w trakcie i po wystąpieniu biegunek,
• w sytuacjach powodujących stres. SKŁAD w 1 kg: 

Witamina E (3a700), witamina C (E 300), siarczan magnezu, siarczan sodu, dekstroza, chlorek 
potasu, chlorek sodu, olejek z anyżu ogrodowego (CoE 238).
Składniki mineralne: Na, K, Mg.

Uzupełnia elektrolityPROFEED  IZOTONAL

4
kg 1

kg

Dawka

50-90 g/ szt./ dzień

Czas podawania

Przez 5-7 dni

Metoda podawania

Dodawać do wody pitnej lub do paszy

Stosowanie (cielęta)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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PROFEED NULAX to ziołowy preparat regulujący gospodarkę wodno-elektrolitową oraz przeciw biegunkom u cieląt. Zawiera 
kompozycję dwóch wyciągów z kory wierzby białej i dębu szypułkowego. Zioła te posiadają wysokie stężenie garbników, które 
wykazują silne właściwości ściągające. Garbniki powodują wytwarzanie powłoki ochronnej na powierzchni błony śluzowej, 
ograniczając przenikanie wody do światła jelita i hamując rozrzedzanie treści pokarmowej. Preparat PROFEED NULAX pobudza 
apetyt i stymuluje wydzielanie soków trawiennych, przez co wpływa na poprawę przyswajania składników pokarmowych. 
Zawarte w PROFEED NULAX substancje ograniczają rozwój bakterii fekalnych oraz przeciwdziałają odwodnieniu. Preparat 
suplementuje organizm w utracone na skutek biegunki witaminy.

ZASTOSOWANIE: cielęta

WSKAZANIA:  PROFEED NULAX 
przeznaczony jest do stosowania:
• w trakcie występowania biegunek i ich profilaktyce,
• w celu niedopuszczenia do odwodnienia organizmu,
• dla prawidłowej regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej.

SKŁAD w 1 kg: 
Witamina E (3а700), witamina C (E 300), siarczan sodu, siarczan magnezu, chlorek potasu, 
dekstroza, chlorek sodu, suchy wyciąg z kory dębu szypułkowego (СоЕ 390), suchy wyciąg 
z kory wierzby białej płaczącej.
Składniki mineralne: Na, K, Mg.

Stop biegunkom PROFEED NULAX

25
kg 4

kg

Procent cieląt, u których stwierdzono ustąpienie biegunek

0%
1-2 dni 3-4 dni 5-6 dni 6-7 dzień stosowania

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Efektywność działania preparatu

Dawka

50-90 g/ szt./ dzień

Czas podawania
Przez 5-7 dni

Można przedłużyć stosowanie

Metoda podawania

Dodawać do wody pitnej lub do paszy

Stosowanie (cielęta)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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PROFEED PROLAC to preparat przeznaczony dla wszystkich grup produkcyjnych bydła, chroniący przed ujemnym bilansem 
energetycznym. Zawiera glicerynę, która zwiększa stężenie glukozy we krwi oraz wpływa na zmniejszenie odkładania 
trójglicerydów w wątrobie. Ogranicza syntezę związków ketonowych. PROFEED PROLAC stanowi bogate źródło energii, 
dzięki czemu chroni przed uwalnianiem zapasowych rezerw energii z tkanek i tym samym przeciwdziała rozwojowi zaburzeń 
metabolicznych. Preparat charakteryzuje się preferowanym przez krowy słodkim smakiem, dlatego pasza z jego dodatkiem 
jest chętnie pobierana. W rezultacie zwiększa się efektywność jej wykorzystania (FCR). Zawarty w preparacie amid kwasu 
nikotynowego wpływa niszcząco na związki ketonowe, co powoduje obniżenie ich koncentracji. Dodatek selenu zapobiega 
obniżeniu odporności w krytycznym okresie wczesnej laktacji, a także wpływa na poprawę wskaźników rozrodu.

ZASTOSOWANIE: wszystkie grupy produkcyjne bydła

WSKAZANIA:  PROFEED PROLAC
przeznaczony jest do podawania:
• w celu uzupełnienia energii w dawce pokarmowej dla krów
  w okresie laktacji,
• przy występowaniu i zagrożeniu ketozą na tle żywieniowym,
• dla zapobiegania nadmiernemu spadkowi masy ciała,
• w celu zwiększenia pobierania paszy. SKŁAD w 1 kg: 

Witamina PP (3a315), gliceryna, wyciąg z ostropestu plamistego (CoE 551).
Pierwiastki śladowe: Se (E8).

Utrzymaj bilans energetycznyPROFEED PROLAC

Dawka
250-300 g/ szt./ dzień
100-250 g/ szt./ dzień
250-500 g/ szt./ dzień

100 g/szt./ dzień

Czas podawania
5 dni przed porodem do 2 tygodni po porodzie

w okresie laktacji przy zagrożeniu ketozą
przez 5-10 dni przy ketozie

w celu zwiększenia pobierania paszy

Metoda podawania

Preparat do TMR,
Polewania pasz objętościowych

lub pojenia

Stosowanie (krowy mleczne)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca

25
kg

5
kg
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PROFEED PROPIOMAG zaleca się podawać w celu stabilizowania pracy żwacza oraz rozwoju jego prawidłowej flory bakteryjnej. 
Preparat zwiększa syntezę lotnych kwasów tłuszczowych. Zawarte w preparacie drożdże Saccharomyces cerevisiae aktywizują 
przemiany energetyczne, poprawią procesy metaboliczne, zwiększą ilość pobieranej paszy i efektywność jej wykorzystania 
(FCR). W efekcie zwiększa się produkcja mleka, a także podnosi się w nim procent białka i tłuszczu.

ZASTOSOWANIE: krowy mleczne, młodzież hodowlana 
i opasy, owce

WSKAZANIA:  PROFEED PROPIOMAG
przeznaczony jest do podawania:
• przy zaburzeniach trawienia,
• przy występowaniu kwasicy żwacza,
• w profilaktyce przemieszczania trawieńca.

SKŁAD w 1 kg: 
Siarczan magnezu, otręby pszenne, propionian sodu (E281), drożdże - Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I - 1077, 20x108 cfu/g, wyciąg z ostropestu plamistego (CoE 551).
Pierwiastki śladowe: Co (3b304). 

Zdrowy żwaczPROFEED PROPIOMAG 

1
kg 0,5

kg

Procent poprawy pracy żwacza po podaniu
preparatu u bydła i owiec 

0%
Bydło 2-3 dzień Bydło 4-7 dzień Owce 2-3 dzień Owce 4-7 dzień

stosowania

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Usprawnienie pracy żwacza w %

Grupa bydła
Wszystkie grupy produkcyjne

Krowy
mleczne

Dawka
50-100 g/ szt./dzień
50-100 g/ szt./dzień
50-100 g/ szt./dzień

Czas podawania
przez 3-5 dni przy zaburzeniach pracy żwacza
od 14 dnia przed wycieleniem do wycielenia

w okresie wysokiej wydajności mlecznej

Metoda podawania
Preparat podawać 

wymieszany z paszą 
treściwą lub objętościową

Stosowanie (krowy mleczne i owce)

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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PROFEED ANIOSALT pomaga utrzymać krowę w okresie zasuszenia w dobrej kondycji hodowlanej. Preparat obniża pH krwi. 
Stosowany w okresie zasuszania krów, nie dopuszcza do podwyższenia pH krwi, dzięki czemu wytwarzanie parathormonu 
(PTH) przez gruczoł nadtarczyczny nie ulega zahamowaniu. To właśnie parathormon jest odpowiedzialny za zachowanie 
homeostazy i prawidłową gospodarkę mineralną w organizmie. Bezpośrednią przyczyną występowania hipokalcemii 
i  hipofosfatemii (niedobór wapnia i fosforu w komórkach organizmu) jest obniżenie poziomu PTH. PROFEED ANIOSALT 
zapewnia suplementację w wapń i inne cenne pierwiastki, dzięki czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia patologicznych 
zaburzeń po wznowieniu laktacji. Ułatwia również zachowanie prawidłowej motoryki żwacza w tym krytycznym momencie 
cyklu produkcyjnego.

ZASTOSOWANIE: krowy zasuszone

WSKAZANIA:  PROFEED ANIOSALT
przeznaczony jest do stosowania:
• w celu obniżenia pH krwi, co obniża ryzyko 
  występowania zalegań okołoporodowych.

SKŁAD w 1 kg:
MATERIAŁY PASZOWE: chlorek wapnia (CaCl2), siarczan magnezu (MgSO4 x H2O).
SUBSTANCJE MINERALNE: Cl- 310 000 mg, Ca2+ 175 000 mg, S6+ 97 000 mg, Mg2+ 62 000 mg,
Na+ 100 mg, P 3- 100 mg..

Stabilne pH krwi DCAB¬11450 meq/kgPROFEED ANIOSALT

Dawka
100–300 g/szt./dzień 

Czas podawania
W okresie zasuszenia

UWAGA: Nie podawać po porodzie!

Metoda podawania
podawać wymieszany z paszą 

treściwą lub objętościową

Stosowanie (krowy zasuszone)

25
kg

Mieszanka
paszowa  

        uzupełniająca
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PROFEED SANITIC to preparat przeznaczony do sporządzenia płynu do sanityzacji racic u bydła. Płyn hamuje rozwój bakterii 
i  grzybów, wzmacnia róg racicowy, przyspiesza gojenie, zatrzymuje rozwój stanów zapalnych. Preparat zawdzięcza swoją 
skuteczność optymalnej dawce miedzi, cynku i kwasu mlekowego, które wykazują silne właściwości przeciwbakteryjne, a także 
zwiększają twardość rogu racicowego. PROFEED SANITIC wspomaga proces regeneracji skóry i odbudowy racic.

ZASTOSOWANIE: wszystkie grupy produkcyjne bydła

WSKAZANIA:  PROFEED SANITIC  przeznaczony
jest do stosowania:
• w przypadku kruchego rogu racicowego,
• w przypadku uszkodzenia podeszwy,
• przy występowaniu zmian skórnych w obrębie szpary racicowej,
• w celu zapobiegania zanokcicy.

SKŁAD w 1  L:
kwas mlekowy, siarczan miedzi, siarczan cynku.
UWAGA: chronić wymię przed preparatem oraz używać opryskiwacza 
niskociśnieniowego

Utwardza róg racicowy PROFEED SANITIC

Skuteczność ochrony racic preparatem PROFEED SANITIC
 w poszczególnych przypadkach:

0%
Nekrobakterioza w 1% Pęknięcia w 1% Wspomaga leczenie w 8% Pro�laktyka w 90%

5%

10%

50%

100%

Usprawnienie pracy żwacza w %

5 L 1L

Dawka
Roztwór 1 % (10 ml na 1 l wody)
Roztwór 2 % (20 ml na 1 l wody)

Metoda
codzienna kąpiel w wannie lub oprysk racic

kąpiel lub oprysk racic w przypadku wystąpienia zmian oraz dla wzmocnienia słabego 
rogu racicowego

Stosowanie

Płyn do sanityzacji
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Ściereczki biobójcze do higieny udoju wykonane są z włókniny nasączonej szybko działającym i efektywnym środkiem 
dezynfekcyjnym. Specjalna receptura środków powoduje, iż ma on szeroki zakres niszczenia różnego rodzaju mikroorganizmów, 
zawierających bakterie chorobotwórcze, m.in. Streptococcs Agalactiae, E. coli, Staphylococus Aureus, które mogą wywołać zapalenie 
sutków wymion. Choroba ta, w dużym stopniu przyczynia się do występowania strat w gospodarstwach mlecznych. Stosowanie 
ściereczek do higieny udoju w istotny sposób wpływa na poprawę stanu zdrowotnego wymion, przez co rośnie wydajność i jakość 
mleka, a straty hodowców ulegają zminimalizowaniu. Dzięki swoim właściwościom, ściereczki PROSAN do higieny udoju używane 
są w wielu gospodarstwach mlecznych oraz przez weterynarzy na całym świecie, dając im pełną satysfakcję i skuteczność działania.

ZASTOSOWANIE: higiena udoju krów i innych zwierząt

WSKAZANIA:  1 ściereczka to aż 3 korzyści jednocześnie !!!
• oczyszcza wymię,
• dezynfekuje strzyki,
• zapewnia higienę dłoni.

SPOSÓB UŻYCIA: 
1.Należy otworzyć wieczko pociągając je do góry.
2. Wyciągnąć na zewnątrz z wiadra pojedynczy listek nieco powyżej linii podziału.
3. W miejscu nacięcia ściereczki należy oderwać listek.
4. Zamknąć wieczko otworu, aby chronić ściereczki przed wysuszeniem i odparowaniem
    substancji dezynfekujących.
5. Pojedyncze listki stosować tylko do jednorazowego zabiegu higienicznego.
6. Pojedynczy listek przeznaczony jest tylko do higieny jednego zwierzęcia.
7. Po zużyciu wyrzucić, jako kompost.

SKŁAD:
SUBSTANCJA CZYNNA: glukonian chlorhexydyny 0,1%.
SUBSTANCJE POMOCNICZE: cetrymid, alkohol etylowy, woda destylowana.

Skuteczna higiena i pielęgnacjaPROSAN Pozwolenie Ministra 
Zdrowia nr 2158/05

1200
szt. 600

szt.
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DZIEGIEĆ to płynny preparat przeznaczony do ochrony racic u bydła. Posiada właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze, 
przeciwświądowe, przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze i miejscowo znieczulające. Systematyczna pielęgnacja z użyciem płynu 
pozwala utrzymać racice w idealnym stanie.

SPOSÓB UŻYCIA: Po uprzednim oczyszczeniu 
kopyt spryskiwać równomiernie z odległości 
10 cm i pozostawić do wyschnięcia.

SKŁAD: Dziegieć 50%.

ZAGROŻENIA: Wysoce łatwo palna ciecz i opary. Działa szkodliwie 
po połknięciu, w kontakcie ze skórą i w następstwie wdychania. Może 
powodować uszkodzenie narządów. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry oraz wdychania 
oparów. Stosować okulary ochronne i rękawice odporne na  chemikalia. 
Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Trzymać produkt z dala 
od żywności, napojów i pasz. Unikać rozpylania w pobliżu źródeł zapłonu.

Zdrowe i zadbane kopytaDZIEGIEĆ LIQUID

500
ml 300

ml
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NOTATKI



19www.profeed-animals.pl

Wszystkich zainteresowanych produktami firmy PROFEED 
zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.profeed-animals.pl i zapoznania się ze szczegółową 
ofertą. Nasze preparaty można zamówić hurtowo lub 
detalicznie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo 

bezpośrednio z działem sprzedaży PROFEED:

tel.  +48 52 346 30 02 / e-mail: biuro@profeed-animals.pl.

Zachęcamy do wypróbowania naszych 
preparatów i zapraszamy do współpracy 
dotychczasowych i nowych Klientów 
oraz Dystrybutorów.

Zespół PROFEED

Twój lokalny dystrybutor

DYSTRYBUCJA Jak kupić nasze preparaty?
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NOTATKI



Z i o ł o w e  d o d a t k i  -  n a t u r a l n e  e f e k t y

PROFEED
Trzeciewiec 96, 86-022 Dobrcz

Tel./fax +48 52 346 30 02
e-mail: biuro@profeed-animals.pl

www.profeed-animals.pl


