
Pavo Colostrum
Mlezivo pro ?erstv? narozená h?íbata
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Nov? narozená h?íbata nemají vždy dostatek protilátek proti infekcím. H?íb? si tyto
látky nevytvo?í v dostate?ném množství d?íve než ve 3 - 5 týdnech. Aby mohlo
p?estát tuto periodu (od narození do 3-5 týdne), musí získat protilátky v mlezivu.
Pokud h?íb? nem?že p?ijímat dostatek mleziva, je extrém? d?ležité mu ho dodat co
nejd?íve je to možné. Jednou možností je podávat Pavo Colostrum v pr?b?hu 12
hodin po narození h?íb?te. Protilátky mohou proniknout do trávicího traktu pouze
první den po narození. B?hem 12 hodin po narození, t?lo h?íb?te absorbuje
protilátky velmi dob?e, po 24 hodinách již v?tšinou ne.

 Download the directions for use for Pavo Biest.

 

 D?ležité vlastnosti

pomáhá ?erstv? narozenému h?íb?ti
vytvá?et protilátky proti infekcím
zajiš?uje budování obranyschopnosti
a energie p?írodní cestou
pomáhá p?edcházet pr?jm?m
dlouhá doba skladovatelnosti
rychlá a jednoduchá p?íprava

Dávkování

pro osi?elá h?íbata
pro h?íbata, jejichž matky nemají
mlezivo, nebo mají jeho nedostatek.
v p?ípad? krevního onemocn?ní
(Rhesus faktor)

 

Doporu?ené dávkování

Krok 1.: p?íprava 1 litru mléka pro
h?íbata

Vezm?te nádobu s obsahem min. 1 l.
Nalijte do ní 300 ml studené vody.
P?ilijte 400 ml vroucí vody, ?ímž
získáte 700 ml vody o teplot? kolem
60°C.
P?idejte 1 odm?rku (= 100 g) Pavo
Foal Milk a d?kladn? zamíchejte do
úplného rozpušt?ní.
Za stálého míchání p?ilijte 300 ml
studené vody. Získáte tak 1 l vlažného
h?íb?cího mléka s teplotou kolem
40°C.

Krok 2.: p?íprava kolostra

Do p?ipraveného 1 l mléka, p?idejte
za stálého míchání celý obsah
jednoho sá?ku Pavo Colostrum (= 150
g). Míchejte, dokud se prášek úpln?
nerozpustí.

Krok 3: podání mleziva

N?žkami odst?ihn?te špi?ku savi?ky.
Vznikne tak malý otvor, kterým m?že
h?íb? sát mléko. 
Podávejte cca 250 ml vlažného
mleziva (kolem 40 °C) každou
hodinu, pomocí p?iložené lahvi?ky a
savi?ky.

Pro p?ípravu druhého sá?ku Pava
Colostrum opakujte krok 1 až 3. Po
podání druhého sá?ku kolostra, m?že být
již h?íb? krmeno pouze mlékem pro
h?íbata. 
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Specifikace produktu
Složení
Mlezivo

Analytické složky
hrubý protein 70,0 %
hrubé oleje a tuky 2,0 %
hrubá vláknina 0,0 %
hrubý popel 3,0 %
sodík 0,1 %

Trvanlivost
Trvanlivost 24 mnths

Podmínky skladování 
Skladovat na chladném, suchém a
temném míst?. Po použití uzav?ít obal.

Balení
150 g
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