VitaMineral® Normal

VitaMineral Normal er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle
drøvtyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og vitaminer.

VitaMineral® Mg-rik

VitaMineral Mg-rik inneholder mye magnesium (Mg) og skal brukes når det er behov for
ekstra magnesium.

VitaMineral® Ca-rik

VitaMineral Ca-rik er en spesialblanding som inneholder mye kalsium (Ca), relativt lite
fosfor (P) og har høyt Ca/P-forhold.

VitaMineral® Beite

VitaMineral Beite er et tilskuddsfôr spesielt sammensatt for bruk i beiteperioden.

VitaMineral® Gjeldku

VitaMineral Gjeldku er en mineralblanding spesielt tilpasset melkekyr i sinperioden og
høydrektige kviger.

VitaMineral® Grønn

VitaMineral Grønn er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som er tilpasset
økologiske besetninger.

VitaMineral® 2000

VitaMineral 2000 er et pelletert allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle
drøvtyggere.

VitaMineral® Ammeku

VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer kua og kalven nødvendig tilførsel av
livsviktige næringsstoffer.

Crystalyx Cattle Booster

Crystalyx er et unikt produkt utviklet for drøvtyggere. Den tilfører vomma ekstra energi og
bidrar til å øke antallet vommikrober, som igjen vil gi en mer optimal grovfôrfordøyelse.

Crystalyx Cattle High Mag

Crystalyx er et unikt produkt utviklet for drøvtyggere. Den tilfører vomma ekstra energi og
bidrar til å øke antallet vommikrober, som igjen vil gi en mer optimal grovfôrfordøyelse.

VitaMineral® Mineralbøtte

Slikkestein som er beregnet for dyr på beite, men kan også brukes i bingefjøs.

SOLSEL® Extra 10kg

Solsel Extra er tilpasset bestemte dyrearter som tåler kobber. Solsel Extra er spesielt
utviklet til fôring av storfe. De er imidlertid også svært godt egnet til hester, geiter, griser
og vilt. Værbestandig, kan brukes ute på beite.
Den er GMP+ sertifisert som er godkjent til økologisk landbruk.

Boliflash Calcium

Boliflash calcium hindrer melkefeber Den enkle og effektive løsningen for å redusere
risikoen for melkefeber Inneholder flere former av kalsium (kalsium sitrat, format,
carbonat) En brusende bolus med umiddelbar virkning En langtidsvirkende bolus 6
behandlinger per eske 1 dose etter kalving Varighet pr behandling er 4-6.mnd
Boliflash Vitamins

Vitaminer for melkekyr Styrker immunforsvaret og forbedrer helsen Inneholder vitaminer
for vedlikehold, vekst, produksjon og reproduksjon En brusende Bolus med umiddelbar
virkning 12 behandlinger per. eske Gitt etter behov Varighet pr behandling er 4-6.mnd

Boliflash Fertil

For melkeku før parring / inseminering forbedrer reproduksjon 12 behandlinger per eske
1 dose 15 dager før inserminering Varighet pr behandling er 4-6.mnd
Bolifast Rumen

Forhindring av ketose • Har vombeskyttende egenskaper • Inneholder aktiv gjærkultur •
En brusende Bolus med umiddelbar virkning • En langtidsvirkende bolus 6 behandlinger
per eske En dose etter kalving Varighet pr behandling er 4-6.mnd
Bolifast Physiologic

Forhindring av anoreksi før kalving • Har vombeskyttende egenskaper • Renser leveren
og bidrar til produksjon av energi • En brusende Bolus med umiddelbar virkning • En
langtidsvirkende bolus 6 behandlinger per eske 1 dose 15 dager før kalving Varighet pr
behandling er 4-6.mnd
Bolitrace Biotin

For melkekua i sinperioden forbedrer råmelk og dette er dokumentert. Hindrer svake
fødte kalver Inneholder essensielle vitaminer Inntak over 4 måneder. 10 behandlinger
per eske 1 dose 2 måneder før kalving Varighet pr behandling er 4-6.mnd

Provital® Evita-25

Provital Evita-25 er et høykonsentrert E-vitamintilskudd med selen, som virker
forebyggende og behandlende mot smaksfeil i melk.

Provital® Evita-10

Provital Evita-10 er et vitamintilskudd med selen og biotin, med god smakelighet. Brukes
der det skal gis små doser.

Provital® ABDE

Provital ABDE er et allsidig vitamin- og næringstilskudd, spesielt for stimulering av
brunst. Passer godt å gi i forbindelse ved behandling av syke dyr eller i stressituasjoner.

