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BOLIFLASH CALCIUM 

DIETNO MINERALNO KRMILO ZA KRAVE MOLZNICE 

Posebni prehranski namen: Zmanjšanje tveganja za „mlečno“ mrzlico 

(poporodno/puerperalno parezo) 

Izdelek je namenjen izključno kravam molznicam pri telitvi. 

 

Način uporabe : 

Doza BOLIFLASH CALCIUM je sestavljena topnega šumečega bolusa in bolusa z nadzorovanim 

sproščanjem za hiter in postopen vnos 40 g kalcija, ki se hitro asimilira. Odmerek dodajte dvakrat. Končni 

odmerek kalcija (80 g) predstavlja več kot 60 % priporočljivega vnosa kalcija pri telitvi in pri 20- 

kilogramskem obroku. Hranilne komponente bolusa se sprostijo v manj kot 24 urah po doziranju, v skladu 

z uredbo št. 5/2014, ki spreminja uredbo 2008/38/ES. 

ZOOTEHNIČNE PREDNOSTI 

- Zmanjšanje tveganja poporodne mrzlice, 

- Vnos kalcija v obliki, ki se lahko asimilira: Kalcijev format in kalcijev citrat 

- Kalcij je takoj na razpolago, 

- 2 odmerka v 12-urnih intervalih 

NAVODILA 

- V oralni obliki dozirajte BOLIFLASH CALCIUM takoj, ko se pojavijo znaki začetka telitve ali med telitvijo, 

uporabite en odmerek. Ponovite 12 ur po telitvi. 

- Priporočljivo je, da bolus dozira z aplikatoirjem za bolus ustrezno usposobljena oseba ali veterinar. 

- Ne krmite ležečih živali. 

- Priporočljivo je, da pred uporabo ali podaljšanjem uporabe pridobite mnenje strokovnjaka za prehrano 

(ali nutricionista) ali veterinarja. 

- Ne odpirajte embalaže vnaprej. 
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Analitične sestavine:  

 
Topni, šumeči bolus Bolus z nadzorovanim 

sproščanjem 

 

 
Dodatki: 

Konzervans 

Kalcijev karbonat, Sorbitol, 
Magnezijev stearat 

Sorbitol, Kalcijev karbonat, 
Magnezijev stearat 

E238 Kalcijev format 100.000 mg/kg 527.000 mg/kg 

Analitične sestavine: 

Fosfor 0,005 % 0,003 % 

Magnezij 0,11 % 0,05 % 

Natrij 0,01 % 0,01 % 

Kalcij 17,3 % 18 % 

 

 
Pakiranje : 

ovitek 2,5l 1,26kg ( 10x1,26 kg) 

 

 

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE 

Hraniti na hladnem in v suhem prostoru. 

Hraniti izven dosega otrok. 

 

Proizvajalec 

Proizvajalec HY-Nutrition (αFR 35093001), tovarna s certifikatom Feed Chain Alliance (FCA), certifikatom A- 

Futter (regija na Bavarskem v Nemčiji) in priznan s strani sistema QS in QM (nemški) in PASTUS+ (Avstrija ) 
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Distributer 

Proizvajalec in dobavitelj: HYPRED SAS 

55, Boulevard Jules Verger B.P 10180 - 35803 DINARD Cedex - FRANCE 

Tél : +33 (0)2 99 16 50 00 - Fax : +33 (0)2 99 16 50 20 

e-mail : hypred@hypred.com 

 

Distributer za Slovenijo: Ljubljanske 

mlekarne d.o.o. Tolstojeva 63 - 1000 

Ljubljana Slovenia 

Tel +386 1 5881 500 Fax +386 1 5881 887 
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