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PASTA ZA IZBOLJŠANJE VITALNOSTI 
NOVOROJENIH PUJSKOV IN TELET

Primarna kolonizacija prebavnega trakta mladih živali 

Zadostna oskrba z vitamini za zagotovitev optimalnih 
metabolnih procesov 

ZA VEČ 
ŽIVALSKIH 
VRST

LACTIFERM® VIT



Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
Küstermeyerstr. 16 · 49393 Lohne · Germany
Phone: +49 4442-92890 · www.biochem.net

Način delovanja:
Lactiferm® Vit je bogat s probiotičnimi bakterijami 
Enterococcus faecium. Delovanje probiotičnih bakterij 
Enterococcus faecium izboljša obrambno funkcijo prebavil 
in vzpostavi koristno črevesno mikrofloro v zgodnji fazi 
življenja. Zaželjena mikroflora prebavil se poveča in 
stabilizira, medtem ko so škodljive bakterije iz prebavil 
odstranjene. Lactiferm® Vit je obogaten z vitamini, ki 
imajo pozitiven učinek na vitalnost in dobro počutje.

Pozitivni učinki Lactiferm® Vit:

Primarna kolonizacija prebavnega trakta mladih živali 
s simbiotskimi mlečnokislinskimi bakterijami 
Zmanjšanje pojavnosti bakterijskih drisk
Vzpostavitev uravnotežene črevesne mikroflore po 
zdravljenju z antibiotiki
Izboljšanje imunosti mladih živali in doprinos k lažji 
prilagoditivi v primeru:

 odstavitve,
 transporta in premestitev,
 slabših higienskih razmer,
 spremembe prehrane,
 začetka pitanja,

Izboljšanje odpornosti na infekcije po principu 
kompetitivnega izločanja.

Additives:

Vitamin A Vitamin C

Vitamin B1 Vitamin D3

Vitamin B12 Nikotinska kislina

Vitamin E

Enteroccocus faecium (NCIMB 11181) E1708

Doziranje:
Pasta se aplicira oralno z uporabo plastičnih aplikatorjev. 
Prvo dozo (1,5 ml) damo živalim takoj po porodu. V prvih 
dneh življenja dozo ponovimo 1 do 2 krat dnevno pri 
pujskih in 3 do 4 krat dnevno pri teletih (ali 4 ml naenkrat). 
V kasnejšem obdobju, če je potrebno, pasto dodajamo v 
3 do 4 dnevnih intervalih.

Pakiranje:
32 ml pasta

Skladiščenje:
Skladiščiti v hladnem in suhem prostoru. Zaščititi pred 
direktnim soncem. Po uporabi pakiranje zapreti.

Rok uporabe:
12 mesecev od dneva proizvodnje skladiščeno v zaprtem 
originalnnem pakiranju.
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