ПАНТО® Келбаголд
Бамбино
предстартер за телета

ПАНТО® Келбаголд Бамбино е висококачествен предстартер за
хранене на малки телета. Неговият състав и високото съдържание
на усвоими въглехидрати спомагат за развитието на търбуха.
Подпомага развитието на малкото теле от сукалче до укрепнало
преживно и се гарантира ранното и безпроблемно отбиване от
мляко. Отличните му вкусови качества са предпоставка за
примането на концентриран фураж с охота и от най-малките
теленца.
ПАНТО® Келбаголд Бамбино включва няколко суровини от
гамата Wisan®, произведени по наша фирмена технология за
специални фуражи. Един от тях е Wisan® Lien - обработено
лененото семе.
Wisan® Lien има следните ползи за храносмилането:
 Лесноусвоими хранителни съставки;
 Слузестите вещества, които защитават чревните стени,
действат изключително добре на храносмилателния
процес;
 Омега-3-мастни киселини, които повишават
здравословния ефект.
ПАНТО® Келбаголд Бамбино включва също Wisan® Raps.
Wisan®Raps е запазена марка на фирмата и представлява
протеинов продукт, получен от обработка на рапица по специална
фирмена технология. Ползите са:
 Променя се биологичната активност на протеиновата
група, така че да се повиши наличието на
аминокиселини;
 Постига се по-бърз растеж, в следствие на повишеното
количество аминокиселини;
 Вкусен и хигиеничен фуражен компонент.
Третия компонент на ПАНТО® Келбаголд Бамбино е
Wisan®Mais, който се получава от царевични зърна. Чрез
обработката по специална фирмена технология царевичната
скорбяла става напълно достъпна. Това я прави изключително
полезна за малките телета, като предоставя по-достъпна за тях
енергия. Друг ефект е повишаването на киселинността, което
стимулира образуването на папили в румена.

Състав:
Суров протеин
Сурови мазнини
Сурови влакнини
Калций
Фосфор
Натрий
Витамин А
Витамин D3
Витамин Е
Мед
МЕ

20,00 %
4,50 %
5,00 %
0,75 %
0,50 %
0,25 %
50 000 I.E.
5 000 I.E
75 mg
12 mg
11,4 MJ

Други компоненти:
Wisan® Lien, Wisan®Raps,
пшеница и житни растения, соево
брашно, пшеничени трици, шницел
от меласа, меласа, минерали,
витамини от B комплекс,
микроелементи, добавки
Опаковка:
насипно, гранула 3мм
25кг, гранула 3мм
750кг BB, гранула 3мм

Препоръки за употреба:
ПАНТО® Бамбино може да се използва веднага след раждането (от
около 3-ия ден) заедно с мляко. Първите няколко дни се осигурява
свободен достъп до малки порции. Трябва да се осигури достатъчно
питейна вода.
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