
Млекозаместител за телета (сухо мляко) с ленено семе 
за телета над 14 дневна възраст

Съдържание: 
Състав: Ленено семе – експелер от ленено семе, Скорбяла от пшеница, суроватъчен концентрат-палмово 
масло, суроватка – прах, мая – клетъчните стени.
Аналитичен състав: Суров протеин – 21% (определяне на метода на Келдал), сурови масла и мазнини 12 %; 
Сурова пепел 7,5 %; Сурови влакнини 3,40 %; Влага 8,00 %; Калций 0,9 %; Фосфор 0,7 %; натриев – 0,4 %.
Съдържание в 1 kg: 
Аминокиселини и техните соли: Лизин 1,3 %; Метионин 0,4 %; 
Витамини и провитамин: E672 Витамин A 50 000 IU; E671 Витамин D3 4 000 IU; Витамин E 100 mg; Витамин 
K3-4 mg; Витамин B1-6 mg; Витамин В2-10 mg; Витамин B3 20 mg; Витамин B5 20 mg; Витамин B6-6 mg; 
Витамин B9 -0,48 mg; Витамин В12-50 mcg; Витамин H-100 mcg. Смеси от микроелементи:  Е5 Манган 
(Манганов сулфат монохидрат) – 80 mg; Е6 Цинк (Цинков сулфат, монохидрат – 75 mg; Желязо (Железен 
сулфат монохидрат) E1– 100 mg; Е4 Мед (Меден сулфат,пентахидрат )-15 mg; E2 Йод (безводен калциев 
йодат)  – 1,20 mg; E8 Селен (Безводен натриев селенит) - 0,30 mg.
Стабилизатори на чревната флора:  Пробиотични Lactiferm 1708 E faecium NCIMB 11181 Enterococus 4,1 x 109 
CFU в 1 kg. Консерванти: E338 киселини, калций формиат, E-238 Ароматизиране 0,05%

Видове животни, за които е предназначен:
Телета.

Показания:
POLMASS MILK BROWN е технологичен продукт, съдържащ  изсушени млечни продукти и обработено 
ленено семе. Тази комбинация прави продукта изключително подходящ за хранене на телета над 14 дневна 
възраст. Осигурява не само протеин и енергия за нормален растеж и развитие, но и покривно действие на 
лененото семе. Използването му след 14-ти ден от раждането е ефективна защита от диарии при ежедневна 
употреба. 

Дозировка и начин на приложение:
Начин на употреба: 100 g - POLMASS MILK BROWN се смесват с 1 L чиста вода с температура 50-55 °C. С чиста 
бъркалка се бърка до пълното хомогенизиране. След което се пристъпва към хранене с температура 38 °C. 
Спазвайте този температурен режим!
Осигурете поне 2 дни хранене на телето със смес от 1,5 L майчино мляко с 1,5 L млекозаместител. Така ще 
адаптирате по-лесно храносмилателния тракт на новороденото към новата храна. 
След този “преходен момент” минете изцяло на млекозаместител в доза 1:10.

Опаковка: 
Торба 20 kg.

Производител: 
Polmass S.A. , Полша

POLMASS MILK BROWN

ЛИСТОВКА:


