
ANIMAL HEALTH NATURALLY
PRODUKTER:

PROTECT POM VPS
- Til nyfødt kalv 

Oralt tilskudd som gir en høy dose av 
trippel-stammede probiotiske bakterier, 
for å forebygge diaré og styrke tilvekst 
hos nyfødte kalver.
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Ved fødsel: Bruk Provita Protect så snart som mulig etter fødselen for å starte en godartet mikroorganisme-
populasjon i fordøyelseskanalen. Dersom kalvens tarmsystem har godartede bakterier, er det mindre sannsynlig at 
den får infeksjoner forårsaket av vanlige patogener, som kan forårsake fordøyelsesproblemer og diaré.

Innkjøpte kalver: Provita Protect bør også gis til innkjøpte kalver når de ankommer gården. Innkjøpte kalver ut-
settes for stress, inkludert separering fra moren, reise, kontakt med andre kalver og fôrendringer. Alt dette gjør at 
innkjøpte kalver er mer utsatt for sykdom som følge av infeksjon. Dette kan forhindres dersom kalven får en dose 
Provita Protect med én gang den ankommer gården.

Stress: Provita Protect bør brukes når kalven kan bli stresset, inkludert endringer i fôr og omgivelser. Når kalver 
samles i grupper og flyttes til kalvebinger. Når kalvene introduseres for melkeerstatning, før og etter transport og 
andre potensielle faktorer som forårsaker nedsatt appetitt. I slike tilfeller kan Provita Protect redusere eller 
forhindre fordøyelsesproblemer og forbedre dyrets ytelse.

FORDELER:
- FORHINDRER SKADELIGE BAKTERIER I TARMSYSTEMET
- FORBEDRER FORDØYELSE OG VEKSTRATER
- GARANTERT VIRKNING, SIKKERT OG KVALITET

Protect Pom VPS er et oralt mikrobielt produkt som inneholder levende, naturlige godartede 
bakterier som fester seg på tarmveggen. Disse organismene stenger ute skadelige bakterier for 
å forhindre fordøyelsesproblemer og kickstarte nyfødte kalver. Protect bør gis til alle nyfødte 
kalver for å nøytralisere stress fra eventuelle fordøyelses-problemer. Det brukes også til å 
behandle nye kalver som kommer til anlegget, slik at de kan finne seg til rette på et nytt sted 
med minimale fordøyelsesproblemer. 

BRUK - Gi til nyfødte kalver ved fødselen; innkjøpte kalver; 
ved fordøyelsesproblemer eller etter antibiotika-behandling.

FORPAKNING - 100ml flaske med automatisk dispenser, 
6 x 100ml multi-pack
 
DOSERING - Forebyggende; 2 x 2.5 ml ved fødsel, 
1 x 2.5 ml på dag  2 og 3.

Ved stress/behov: 1 x 2.5 ml pr dag.
Doser pr. flaske: 10 x 10ml  forbyggende doser 
eller 40 x 2.5 ml individuelle doser


