
TOOTJA: Bio Enterprise B.V., Holland      PAKEND: valge bool 6 x 85 g, punane bool 6 x 70 g

Manustage kohe peale poegimist. Kasutage aplikaatorit.
(Kui poegivate loomade KKI on 4+, manustage ka 10 päeva enne poegimist)

KASUTAMINE:

Valge bool:
E 281 soodiumpropionaat ............. 150 mg
Niatsiin ........................................ 398 mg
3b303 koobalt ............................. 156 mg

Punane bool:
Kurkum ............ 500 mg
Apteegitill ......... 300 mg
Boldo ................. 75 mg
Artišokk ............. 75 mg
Ohakas .............. 50 mg

Koliin ...................... 29 mg
Betaiin ................. 17,4 mg
Vitamin B2 ............ 556 mg
Vitamin B12 .............. 8 mg
DL-metioniin ...... 127,6 mg

ANALÜÜTILINE KOOSTIS (kg)

Valge bool: sorbitool, pärm (inaktiivne), lignotselluloos, kaltsiumstearaat. Punane bool: sorbitool, taimsed 
triglütseriidid (vatsast mööduvate ainete kattena), lignotselluloos, kaltsiumstearaat.

KOOSTIS

•  Naatriumpropionaat - kiire energia peale poegimist
•  Pärm, koobalt, niatsiin - stimuleerivad vatsa tööd, 
   parandavad rasvaseedet - väheneb ketokehade tootmine.
•  Taimsed ekstraktid - kaitsevad maksa (vabastavad toksiine), 
   stimuleerivad sapivedeliku tootmist ja parandavad isu
•  Vitamiinid B2 ja B12* - tagavad rasvhapete ümbertöötlemise, 
   et kergendada maksa tööd
•  Koliin* - vähem rasva ladestumist maksas. Toetab maksa tööd
•  Betaiin* - aitab vältida maksa rasvumist, stimuleerides rasva töötlemist maksas
•  Metioniin* - metioniin on vajalik rasva metabolismiks maksas. Eemaldab maksast toksilised ained. 

* kõik need lisandid on vatsast mööduvad.

OMADUSED

Topro Keto Duo boolid kaitsevad piimalehmade maksa ja 
ennetavad ketoosi. Manustage kaks booli - punane ja valge. 

Valge bool sisaldab kiiret energiat naatriumpropio- 
naadina ning sapivedeliku tootmist stimuleerivat sorbi- 
tooli. Lisaks sisaldab valge bool vatsa tööd stimulee- 
rivaid niatsiini, pärmi ja koobaltit. 

Punane bool kaitseb maksa, stimuleerib sapivedeliku 
tootmist ja parandab lehma isu. Punane bool sisaldab 
kurkumit, apteegitilli, boldot, artišokki ja maarjaohakat. 
Maksa töö optimeerimiseks laktatsiooni alguses on puna- 
sesse booli lisatud ka koliini, betaiini, vitamiine B2 ja B12 
ning metioniini, mis on kõik vatsast mööduval kujul. 

Maksa kaitsev ja ketoosi ennetav mineraalne söödalisand piimaveistele

KETODUO BOOLID
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