
POEGIMISJÄRGNE START 
SINU 4-SÜNDMUSE LEHMALE

Söödalisand RumiLife® CAL24™ on ainulaadse koostisega kaltsiumilisand, mis aitab 
tagada piimalehmade organismis vajaliku kaltsiumi taseme.

Miks kasutada looduslikku söödalisandit RumiLife® CAL24™?  

1KALTSIUM ON KIIRE-
TOIMELINE, AGA 
IMENDUB ORGANISMIS 
PIKEMA PERIOODI 
VÄLTEL 2VAID ÜKS 

MANUSTAMIS-
KORD AITAB 
SÄÄSTA AEGA 
JA RAHA

Kaltsiumkloriidi kiire toime suurendab läbi 
vatsa seina imenduva kaltsiumi kogust. 
Stabiilne ja kergesti imenduv lisand Calmin 
säilitab kaltsiumi tasakaalu organismis. 
D-vitamiin transpordib aktiivselt kaltsiumi 
ja magneesiumi vereringesse.
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RumiLife CAL24 boolide 
manustamine on lihtne – seda 
manustatakse vaid üks kord. 
Annus koosneb kahest võrdsest 
boolist, mille toime kestab 24 h.
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RumiLife® CAL24™ KKK
MILLAL PEAKSIN KASUTAMA SÖÖDALISANDIT RumiLife®

Toodet manustatakse pärast poegimist organismi vajaliku kaltsiumi ja magneesiumi taseme tagamiseks. 
Söödalisandit  RumiLife® CAL24™ võib kasutada ka muul ajal, kui looma organismi kaltsiumi tase on 
madal. Toodet võib manustada ka 2-3 tundi pärast kaltsiumisüsti, et tagada söödalisandi vabanemine 
pikema perioodi vältel.

KUI SUUR ON SOOVITUSLIK ANNUS?
Tootja soovitab anda 2 booli (1 doos) poegimisjärgselt.

KAS LOOMALE VÕIB KAHE ANNUSE ASEMEL ÜHE MANUSTADA?
Manustada võib ka ainult ühe annuse. Lehmale poegimisjärgselt vaid ühe annuse manustamine tagab aga organismi 
vajaliku kaltsiumi taseme kõigest  12 tunniks. Kaks annust tagavad vajaliku kaltsiumi taseme 24-tunniseks perioodiks.

KAS TOODET ON LIHTNE MANUSTADA?
Jah! Toode on aheneva kujuga ja kaetud taimerasva ja propüleenglükooliga, mis võimaldab seda igale tõule 
kergesti manustada.

MIS TÜÜPI KALTSIUMIT TOODE SISALDAB?
Söödalisand RumiLife® CAL24™ sisaldab kolme tüüpi kaltsiumit. Need on kiiretoimeline kaltsiumkloriid, keskmiselt 
kiire toimega kaltsiumkarbonaat ja lisand Calmin, mis tagab kaltsiumi pikaajalise vabanemise organismis.

MIS ON CALMIN?
Calmin on hästi omastatav kaltsiumi ja magneesiumi lisand, mis põhineb lubjastunud merevetikatel. Katsed on 
tõestanud, et Calmin on kergemini imenduv kui teised kaltsiumipreparaadid. Calmini ainulaadne struktuur 
tagab selle lõhustumise ja imendumise enne, kui kaltsium jõuab seedesüsteemi läbida.

MIKS SISALDAB SÖÖDALISAND RumiLife® CAL24™ D-VITAMIINI JA MAGNEESIUMIT?
D-vitamiin aitab kaltsiumil imenduda. Magneesiumil on aga oluline toime lehma kõrvalkilpnäärmele, 
kuna see on seotud loomuliku vere kaltsiumisisalduse reguleerimise protsessiga. Söödalisandi 
RumiLife® CAL24™ eesmärk on täielikult rahuldada lehma täiendava kaltsiumi vajadus ja toetada 
homöostaatilisi mehhanisme, mis reguleerivad looma vere kaltsiumisisaldust esimesel 24 tunnil pärast 
poegimist ja muudel juhtudel, kui see on madal. 

KAS RumiLife® CAL24™ VÕIB KASUTADA INTRAVENOOSSELT MANUSTATAVA KALTSIUMI ASEMEL?
Ei, see ei ole mõeldud intravenoosselt manustatava kaltsiumi asemel kasutamiseks. Kui lehmal on 
poegimishalvatus,  tuleb intravenoosselt manustada kaltsiumi lahust. Toitainelisandit RumiLife® 
CAL24™ võib aga manustada pärast seda vajaliku vere kaltsiumisisalduse säilitamiseks.

KUI PIKK ON RumiLife® CAL24™ SÄILIVUSAEG?
Toote säilivusaeg on kaks aastat.




