
Popolna dezinfekcija      

Zelo nizka poraba  

Izjemna barva

Nežen do kože        

Dolgotrajna stabilnost

Keno™mix
SAMO PRETRESITE!
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Popolna zaščita seskov

Keno™mix pusti na seskih lep svetlo moder film. Barierna 
tehnologija naredi lep enakomeren nanos filma, na sfinktru pa 
viskozno kapljico, da zapre seskov kanal.

Keno™mix  tudi ne kaplja, zato je poraba zelo varčna. Povprečna 
poraba Keno™mix-a je zgolj 2,5 litra na kravo na leto!

Dolgotrajna stabilnost = Dolgotrajna 
aktivnost
1 uro po tem, ko zmešate Keno™mix osnovo z aktivatorjem, ima 
raztopina povprečno vsebnost klorovega dioksida 0,0157% w/w 
in je uporabna 26 dni.

Keno™mix je zasnovan tako, da sčasoma razvije stabilno 
vsebnost klorovega dioksida in s tem stabilno učinkovitost 
pripravka, samo po zaslugi klorovega dioksida. Torej da 
ohranimo učinkovitost pripravljene raztopine ni treba dodati 
nobene druge sestavine. Zgornji graf prikazuje vsebnost 
klorovega dioksida ves čas roka trajanja raztopine.

Neizprosen do mikrobov, nežen do 
kože

Rezultati testiranj
test EN 1656  -  baktericidna aktivnost ob prisotnosti mleka

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

test EN 1657 -  algicidna aktivnosti ob prisotnosti mleka

Prototheca Zopfii

Samo pretresite!

Združljiv z avtomatskim aplikatorjem 
Za več informacij kontaktirajte svojega CID LINES zastopnika.
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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.
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Vzemite Aktivator     Zmešajte in pretresite         Počakajte 1 uro

Nalijte v lonček za kopel

Lonček za kopel, ki se umaže ali okuži, 
zavrzite. Uporabljajte le čiste lončke. 
Shranjevanje: shranjujte v originalni 
embalaži, pokonci in zaprto. Ščitite pred 
zmrzaljo. Ne dodajajte nobenih drugih 
sestavin kot Keno™mix Aktivatorja.
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Pri uvajanju novih izdelkov v linijo za razkuževanje seskov 
"keno", je bistvenega pomena, da sredstvo ne draži kože. CID 
LINES je razvil popolno kombinacijo med močnimi 
dezinfekcijskimi lastnostmi in popolno formulacijo za nego 
seskov: Keno™mix!
Keno™mix je močna in dolgo delujoča kopel za seske po molži. 
Temelji na na klorovem dioksidu (ClO2). Raztopino za kopel 
zmešamo kar v molzišču – v Keno™mix dodamo Keno™mix 
Activator: " Samo potresite...!"

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

Prva kopel za seske na 
osnovi ClO2, ki ni 
agresivna za kožo 
ampak kožo na seskih 
celo izboljša!
Receptura Keno™mixa 
vsebuje velik odstotek 
emolientov (10 %), ki 
poskrbijo za idealno 
nego seskov.




