
 na osnovi 3,6 % mlečne kisline,

na voljo v obliki kopeli ali pršila,

možna uporaba na ekoloških kmetijah.

Kenolac®

ORGANSKA MOČ



Idealna kopel za seske?
Idealno kopel za seske predstavlja izdelek, ki ima vrhunske 
lastnosti prekrivanja, ki ubija bakterije, omogoča dobro stanje 
kože in konice seska ter v mleku ne pušča ostankov.

Kenolac® je bil razvit v skladu s temi zahtevami. Razvili smo 
zmogljivo in uravnoteženo kopel za seske.
Kenolac® je kombinacija mlečne kisline, vlažilnih snovi in   
prekrivnih sredstev.

Moč mlečne kisline v formulaciji 
kopeli za seske
Mlečna kislina je učinkovit germicid; prodira v lipidno 
membrano bakterij in izčrpava celično energijo.

Mlečna kislina ima tudi protivirusni mehanizem: deaktivira 
beljakovine in lipidne obloge virusov, zato ti niso več 
zmožni povzročiti okužbe. 

Kenolac® je zelo učinkovit proti
bakterijam, ki povzročajo mastitis 
Preizkušen proti nalezljivim in okoljskim povzročiteljem po 
evropskih standardih.

Staphylococcus aureus Streptococcus uberis

Pseudomonas aeruginosa Citrobacter freundii

Enterococcus hirae Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli Streptococcus bovis

Streptococcus agalactiae Corynebacterium bovis

Streptococcus dysgalactiae

 Zaradi svojih odličnih razkuževalnih lastnosti je Kenolac® 
primeren za uporabo v vseh letnih časih.

Brez kompromisov pri vzdrževanju 
stanja kože!
Mlečna kislina je ena najbolj učinkovitih sestavin za nego kože, 
zato jo pogosto uporabljamo v kremah in kozmetičnih izdelkih. 
Mlečna kislina z rednim nanašanjem na kožo s pilingom 
izboljšuje teksturo kože.

Razpokani seski imajo negativen vpliv na proizvodnjo mleka in 
hitrost molže. Povzročajo nelagodje in stres med molžo, kar 
vpliva na moteno izločanje oksitocina. Razpokana koža seskov 
vpliva tudi na večjo možnost širjenja Staphylococcusa aureusa 
med kravami. 

Kombinacija mlečne kisline in pomirjevalnega sredstva (glicerin) 
je dvostopenjska: mlečna kislina na koži najprej opravi temeljit 
piling, skozi novo kožo pa spusti več vlage. Glicerin pritegne 
vlago v zunanje plasti kože, da ostane mehka in prožna. 
Izboljšano staje kože seska vpliva na krajši čas molže in višjo 
količino namolženega mleka. 

Primeren za ekološke kmetije
Za certificirano organsko uporabo je treba upoštevati stroge 
standarde za zmanjšanje uporabe kemičnih gnojil, pesticidov in 
antibiotikov. To pomeni tudi, da je preventiva na ekoloških 
kmetijah pomembnejša kot kjerkoli drugje in da je treba 
kemikalije, ki se uporabljajo na kmetiji, skrbno izbrati. S 
Kenolac®om ni skrbi za ostanke v mleku. Kenolac® popolnoma 
ustreza vrednotam ekološkega kmetovanja.

Združljiv s Pure Dipper avtomatskim
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Higiena je zdravje. Higiena je ključnega pomena v prehranjevalni verigi od vil do vilic. CID LINES poskrbi,
da higienski ukrepi učinkujejo. Združujemo rešitve 360° s prilagojenimi nasveti. Strmimo za najvišjo ravnjo
storitev in konstantno vlagamo v inovacije. Na ta način pomagamo našim partnerjem, da se osredotočijo
na ključno: ohranjanje dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja in predvsem zdravja. Ker je higiena
zdravje in zdravje pomeni večjo blaginjo za vse.

NOVO

penilcem
Za več informacij se obrnite na vašega prodajalca CID LINES izdelkov.

Zastopa in prodaja:
ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.

Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31

info@animalis.si • www.animalis.si
www.svetakrava.si




