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Vsestranska zaščita

za novorojene pujske.



Vsestranska zaščita 
za novorojene pujske.
Posledice pomanjkanja kolostruma 
Pujski se rodijo brez kakršnekoli imunske zaščite in z malo 
maščobnega tkiva. Zato je takojšen in zadosten vnos kolostruma po 
rojstvu ključnega pomena, da se pujskom zagotovijo tako maternalna 
protitelesa kot energija. Za velika legla sta značilni nižja povprečna 
telesna masa pujskov ob rojstvu in večja razlika v telesni masi med 
pujski. Hkrati se zmanjša količina zaužitega kolostruma na pujska, kar 
vodi v hudo pomanjkanje esencialnih hranil.

Podpira razvoj črevesja
Večina imunskih celic se nahaja v črevesju. Sesni pujski so še posebej 
občutljivi na patogene, ker njihova aktivna imunost in črevesni 
mikrobiom še nista razvita v celoti. Pomembno je, da podpiramo 
zdravje mladih pujskov, dokler se imunski sistem še razvija.

Piglet Protector® vsebuje goveji kolostrum in visoko razpoložljivo 
energijo, ki jo zagotavljajo srednjeverižni trigliceridi. Kombinacija 
probiotičnih sevov zagotavlja hitro kolonizacijo koristnih bakterij v 
črevesju. Skupaj z vitamini in elementi v sledovih je izdelek primerno 
uravnotežena celota.

Učinkovita podpora 
• Podpira pasivno imunost
• Visoko dostopen vir energije
•
• Enostavna in prilagodljiva aplikacija

Piglet Protector® zmanjša umrljivost pred odstavitvijo 
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Kontrola                      PP 

Študije po vsem svetu že leta kažejo izjemne rezultate Piglet Protector®ja. 
Ogromen uspeh je bil dosežen pri preprečevanju drisk in zlasti pri zmanjšanju umrljivosti pred odstavitvijo. 

Poskrbite za svoje pujske!
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Pujski z nizko porodno maso < 1 kg 
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Nudi izboljšano podporo šibkim pujskom

Zastopa in prodaja: ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o. · Tržaška cesta 135 · 1000 Ljubljana · t. 01 242 55 30 ·  m. 031 659 804 ·  info@animalis.si ·  www.animalis.si 

http://www.biochem.net/
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