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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce najnowszy katalog produktów marki OVER Agro. Już 19 lat współpracujemy z Państwem
w zakresie profilaktyki, pielęgnacji i doradztwa. Z roku na rok oferta produktowa marki OVER Agro jest poszerzana
o nowe produkty, a kierunek, w którym podążamy, jest efektem ścisłej współpracy z Państwem.
Dla Państwa satysfakcji inwestujemy w nowatorskie rozwiązania, łączymy tradycyjne, naturalne składniki oraz wykorzystujemy
nowoczesne technologie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktową, która dla Państwa wygody została
podzielona na grupy charakteryzujące ich przeznaczenie. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty z linii: METABOLIZM,
ENERGETYCZNE, ROZRÓD, DLA CIELĄT, PIELĘGNACJA WYMIENIA, HIGIENA DOJU, RACICE, UZUPEŁNIAJĄCE.
Nasze produkty opracowujemy na bazie własnych, indywidualnych receptur. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie
z wytycznymi najwyższych standardów jakościowych gwarantujących higienę produkcji i bezpieczeństwo działania
produktów.
Cieszymy się, że doceniacie Państwo nasze produkty i dziękujemy za zaufanie, którym darzycie nas już od 19 lat. Na
wszystkie pytania związane z hodowlą zwierząt gospodarskich odpowiedzą Państwu Doradcy OVER Agro. Zapraszamy
również do kontaktu telefonicznego ze Specjalistami OVER Call Center pod numerem infolinii 800 706 989.

Z nami hodujesz najlepiej!

Właściciele firmy OVER Group

Stanisław Gosiewski

2

Paweł Toborowicz

OVER AGRO | KATALOG PRODUKTÓW DLA BYDŁA

PIELĘGNACJA WYMIENIA

DLA CIELĄT
Pectolit plus PREMIUM
Pectospeed PREMIUM
Electropec
Immuno Pover Protect mix
Optistart
Herbacid calf
Bronchimax
Bronchimax pulvis
Immunocur
Respicur
Kokcycur

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

METABOLIZM
Calbal plus PREMIUM
Calcium plus
Stop plus PREMIUM
Vipover drink
Lacto plus Vit
Buffer-Stim PREMIUM
Hepavit complete PREMIUM
Rumenol fast
Congelata herbal
Herbacid Cow
Profical plus
Cellstop
Overtox
Overtox Premium
Over HotStop
Stabil Buffer
Mastistop rapid

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

36
37
38
39
40

Helena proderm forte
Jednorazowe ręczniki celulozowe
Nasączane ręczniki celulozowe
HP spray dip
Helena dip forte
Over dip
Green dip
Helena jod forte
REVO Proderm
REVO 1
REVO 2
REVO 3
REVO Premium

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

RACICE
Blue spray
Blue bath forte
Overmax hoof bath
Pedi

73
74
75
76

UZUPEŁNIAJĄCE

ROZRÓD
Invosept
Rinsept
Metrisept
Ovulik herbal

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

HIGIENA DOJU

ENERGETYCZNE
Energia plus
Energia forte
Energia multi protect
Energia plus VIT
Energia Zima

Elemi maść PREMIUM
Leuca krem PREMIUM
Calendula balsam PREMIUM
Helena maść
Helena balsam
Helena żel
Nanogel hot
Nanogel cool
Nanogel mix
Euro mint
Euro żel

42
43
44
45

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka

Myco-Stick
Ran-Stick
Silac strong
Silac new
Moskitier
Kryptocur

78
79
80
81
82
83

3

O MARCE
PROFILAKTYKA - korzystając ze zdobytego doświadczenia oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania z zakresu profilaktyki w produktach dla zwierząt
•
•
•
•

preparaty przeciwbiegunkowe dla zwierząt gospodarczych
suplementy płynne na okres okołoporodowy
bolusy na problemy z somatyką i rozrodem
dodatki do pasz oraz preparaty zwiększające wydajność

PIELĘGNACJA - dbając o higienę, wyniki produkcyjne oraz zdrowie zwierząt gospodarskich, opracowujemy produkty
powstałe na bazie naturalnych składników i nowoczesnych technologii
•
•
•

maści i dippingi do ochrony wymienia
płyny, spraye, żele do poprawy zdrowia racic
spraye do ochrony i regeneracji skóry

DORADZTWO - wsparcie Hodowców oraz indywidualne doradztwo dla Klientów jest jednym z priorytetów naszej
działalności, w każdej dziedzinie zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów
•

profesjonalne wsparcie z zakresu chowu i hodowli

JAK DZIAŁAMY?
•
•
•
•
•
•

Stawiamy na rozwój, wzrost wiedzy i doświadczenie naszych pracowników. Zdobytą wiedzę stale wykorzystujemy przy
realizacji projektów, do których podchodzimy zawsze indywidualnie i z ukierunkowaniem na sukces naszych Klientów.
Stawiamy sobie ambitne cele, które zapewniają nieustanny rozwój naszej Firmy.
W naszych dziedzinach wykorzystujemy wsparcie wielu specjalistów, których doświadczenie przekładamy na zadowolenie naszych Klientów.
Z determinacją pracujemy, aby być najlepszym w dziedzinach, w których się rozwijamy.
Praca jest naszą pasją, a zadowolenie Klientów naszą motywacją.
Działamy w sposób nieograniczony, poszukując wciąż nowych rozwiązań i sposobów, by zadowolić naszych Klientów.

KRZYSZTOF BUKOWSKI
Dyrektor Działu
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KAMIL BARTKIEWICZ
Specjalista ds. produktów

MAGDALENA GIL
Specjalistka ds. produktów

ADRIAN WOJTALCZYK
Specjalista ds. produktów
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DLA CIELĄT

DLA CIELĄT

Pectolit plus

Produkt
Premium

Preparat przeciw biegunkom
dla cieląt i jagniąt

100 g

1 kg

3 kg

szybko hamuje biegunki i zapobiega odwodnieniu
dostarcza niezbędnych składników pokarmowych
osłania przewód pokarmowy i działa wzmacniająco

Pectolit plus jest wieloskładnikowym preparatem szybko hamującym biegunki. Zawarte w nim pektyny pęcznieją wchłaniając wodę i tworzą warstwę osłaniającą jelita.
Łatwo przyswajalne składniki pokarmowe utrzymują cielę
w dobrej kondycji, a elektrolity zapobiegają odwodnieniu.
Pectolit plus dostarcza również składniki witaminowo-mineralne mające zasadnicze znaczenie dla utrzymania
fizjologicznych funkcji organizmu i pobudzenia układu odpornościowego. Ze względu na apetyczny zapach i smakowitość jest chętnie pobierany przez cielęta z objawami
biegunki.

Skład:
dekstroza, mączka z suszonych strąków szarańczynu strąkowego, białko ziemniaczane, serwatka w proszku, tłuszcz kokosowy,
chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu, witaminy,
makro- i mikroelementy, inulina.
Stosowanie:
cielęta: przy wystąpieniu biegunki podawać dwa razy dziennie
po wymieszaniu 100 g Pectolitu plus w 2 litrach ciepłej wody
(38°C). Zazwyczaj podawanie Pectolitu plus przez dzień lub
dwa jest wystarczające. W razie potrzeby podawać przez kilka
kolejnych dni. Stosowanie Pectolitu plus można rozpocząć po
okresie podawania siary, zaprzestając podawania mleka. Pectolit plus może być stosowany w celu zabezpieczenia cieląt przed
wystąpieniem biegunki. Profilaktycznie podawać 50 g Pectolit
plus rozpuszczonego w mleku lub preparacie mlekozastępczym.
W automatach do pojenia stosować 3 kg Pectolitu plus na 25 kg
preparatu mlekozastępczego.
Jagnięta: poić do woli. Dawka 50 g Pectolitu plus na 1 litr wody.

Czy wiesz, że... Pectolit plus był pierwszym produktem na polskim rynku, dzięki któremu Hodowcy mogli sami wyprowadzić
cielęta z biegunki bez konieczności interwencji lekarza weterynarii. Już po 3-4 podaniach biegunka ustępuje i cielętom
wraca apetyt.
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Zalety:

Korzyści:

•

szybkie ustępienie objawów biegunki

•

chętnie pobierany przez cielęta

•

brak utraty masy ciała

•

wiąże wodę w jelicie cienkim i hamuje biegunkę

•

niskie koszty kuracji

•

stymuluje odporność i utrzymuje funkcje fizjologiczne organizmu

•

odżywia cielaka
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DLA CIELĄT
Produkt
Premium

Pectospeed
Preparat przeciw ostrym biegunkom
dla cieląt

100 g

1 kg

hamuje ostre biegunki i zapobiega odwodnieniu
reguluje pracę jelit i stymuluje odporność
dostarcza szybko przyswajalnej energii

Pectospeed jest preparatem szybko zatrzymującym
ostre biegunki i regulującym pracę jelit. Zawarte w nim
pektyny działają ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego i pomagają znormalizować przepływ treści pokarmowej. Pectospeed działa wzmacniająco na osłabiony organizm przez dostarczenie łatwo strawnego źródła
energii. Dodatek elektrolitów i betainy zapobiega odwodnieniu i chroni przed wystąpieniem kwasicy metabolicznej. Preparat uzupełnia utracone mikroelementy oraz
jest źródłem witamin stymulujących odporność. Dzięki
specjalnie dobranym dodatkom smakowo-zapachowym
Pectospeed jest chętnie pobierany przez cielęta o obniżonej przez chorobę chęci do picia mleka.

Skład:
dekstroza, cykoria, pektyny z jabłek, laktoza, wodorowęglan
sodu, chlorek sodu, siarczan magnezu, witaminy.
Stosowanie:
cielęta: przy wystąpieniu biegunki odstawić mleko lub preparat mlekozastępczy. Wymieszać 100 g Pectospeedu w 2 litrach
ciepłej wody (38°C) i napoić cielaka. W przypadku bardzo
silnych biegunek Pectospeed podać ponownie. W kolejnych
pojeniach najlepiej podawać cielętom Pectolit plus. Przez cały
czas zapewnić cielętom stały dostęp do wody.

Czy wiesz, że... Namnażanie bakterii patogennych w przewodzie pokarmowym powoduje załamanie odporności organizmu
i wywołuje ostre biegunki. Zdolność bakterii do przyłączania się do nabłonka umożliwia im zasiedlenie jelita cienkiego.
Proces ten jednak można zahamować podając pektyny, które dzięki właściwościom tworzenia żeli powlekają ściany jelita
cienkiego, uniemożliwiając dalsze rozprzestrzenianie się patogennych bakterii. Pektyny pęczniejąc, wchłaniają wodę, co
ułatwia formowanie stolca. Są bezpiecznie stosowane w leczeniu biegunek, nawet u niemowląt.

Zalety:

Korzyści:

•

szybko się żelifikuje w jelicie

•

szybkie zatrzymanie ostrej biegunki

•

chętnie pobierany przez cielęta

•

łatwe podanie

•

działa już 1 dawka

•

niski koszt dawki

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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DLA CIELĄT

Electropec
Preparat dla cieląt stabilizujący
gospodarkę wodno-elektrolitową

100 g

1 kg

3 kg

doskonale nawadnia organizm
wspomaga regenerację
stabilizuje odczyn krwi

Electropec zawiera specjalnie opracowany zestaw elektrolitów oraz substancje neutralizujące kwasicę metaboliczną. W skład preparatu wchodzą również glukoza i glicyna, które stanowią źródło energii niezwykle istotnej dla
osłabionego organizmu. Zawartość pektyn i garbników
gwarantuje działanie wspomagające hamowanie biegunek.
Electropec jest preparatem idealnym do stosowania
w czasie upałów, smacznym i chętnie pobieranym przez
cielęta.

Skład:
dekstroza (glukoza), chleb świętojański suszony, chlorek sodu,
dwuwęglan sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, witaminy.
Stosowanie:
w przypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych zaburzeniach trawiennych (biegunka). Rekomendowana dawka to 25 g
Electropec na 1 litr ciepłej wody. Podawać 2-4 litry pójła trzy
razy dziennie. Electropec może być podawany konsekwentnie
przez kilka dni. Nie należy podawać Electropecu bezpośrednio
po pojeniu mlekiem. Cielętom z biegunką podawać między
pojeniami Pectolitem.

Czy wiesz, że... Cielęta, które otrzymują Electropec podczas kuracji Pectolitem szybciej wychodzą z biegunki, 1-2 dni wcześniej zaczynają pobierać pasze i szybciej rosną. Preparat warto podawać w czasie upałów zarówno cielętom jak i krowom.
Ze względu na wysoką zawartość potasu zwierzęta znacznie lepiej znoszą wysokie temperatury - cielęta nie tracą na
wadze, a krowy utrzymują wydajność mleka.

Zalety:

Korzyści:

•

wygoda podania

•

łatwo się rozpuszcza w wodzie

•

niski koszt stosowania

•

chętnie pobierany

•

oszczędność czasu związanego z dodatkową obsługą

•

szybko regeneruje organizm

chorujących cieląt
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DLA CIELĄT

IMMUNO
Pover Protect
mix
Specjalistyczna mieszanka wzmacniająca dla cieląt
5 kg
przywraca witalność cieląt po ciężkich porodach
wzmacnia odporność
gwarantuje wysokie przyrosty

Immuno Pover Protect mix to specjalistyczny preparat mlekozastępczy przeznaczony dla cieląt
wymagających szczególnej troski ze względu na potencjał genetyczny lub osłabienie odporności. Doskonały dla cieląt po trudnym porodzie lub pojonych
siarą niskiej jakości. Zawiera kompleks immuno, który wzmacnia odporność cielęcia skutecznie redukując
występowanie biegunek i schorzeń dróg oddechowych
w czasie odchowu. Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych surowców poddanych specjalistycznym procesom technologicznym, Immuno Pover Protect mix
gwarantuje wysokie przyrosty i szybki rozwój żwacza.
Wyjątkowa strawność preparatu, gwarantująca efektywne wykorzystanie składników pokarmowych, została
uzyskana dzięki precyzyjnemu naśladowaniu mleka krowiego. Umożliwia to cielęciu wykazanie w pełni potencjału
wzrostowego oraz przyczynia się do stymulacji pobrania
paszy treściwej. W efekcie następuje prawidłowy rozwój
żwacza i skrócenia okresu karmienia mlekiem.

Skład:
mleko w proszku, serwatka w proszku, olej palmowo-kokosowy, serwatka odlaktozowana w proszku, białko pszenne, proszek jajeczny słodzony, przeciwciała żółtka jaja kurzego, dekstroza
Stosowanie:
W celu uzyskania pójła zaleca się rozpuszczenie 1 kg produktu
w 9 litrach, a dla cieląt osłabionych w 7-8 litrach wody o temperaturze około 45-55°C. Cielęciu należy podawać pójło o temperaturze 40-42°C . W stacjach pojenia cieląt dawka wynosi 143
g na 1 litr wody IMMUNO Pover Protect mix przeznaczony jest
dla cieląt od 4 do 90 dnia życia.

Czy wiesz, że... Prebiotyki zawarte w IMMUNO Pover Protect mix stymulują selektywne namnażanie mikroflory, a prebiotyki
czyli żywe kultury bakterii optymalizują procesy trawienne oraz utrudniają rozwój niekorzystnej flory jelitowej.

Zalety:

Korzyści:

•

bardzo dobrze się rozpuszcza

•

mniej upadków słabych cieląt

•

bardzo chętnie pity

•

brak biegunek

•

wysoka strawność białka i tłuszczu

•

niższe koszty leczenia

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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DLA CIELĄT

Optistart
Preparat poprawiający witalność cieląt

250 ml

1l

zwiększa ilość pobieranej siary
zmniejsza liczbę biegunek
poprawia odporność

Optistart jest preparatem pomagającym cielętom
szybko stanąć na nogi, wykształcić odporność i rozwinąć przewód pokarmowy. Jego stosowanie gwarantuje,
że cielę w przyszłości będzie miało idealną kondycję,
kaliber i wartość hodowlaną. Zawarte w preparacie
Opitstart cukry proste stymulują cielę do szybszego
i bardziej efektywnego pobrania siary. Substancje
zakwaszające hamują rozwój patogennej flory bakteryjnej i działają ściągająco na przewód pokarmowy, dzięki
czemu zmniejsza się ilość biegunek. Umiejętnie dobrane
ekstrakty ziołowe wzmacniają pracę serca odpowiedzialnego za dostarczenie krwi do wszystkich tkanek i dotlenienie narządów.

Skład:
ksyloza, głóg dwuszyjkowy, rozmaryn lekarski, chlorek sodu,
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas mlekowy.
Stosowanie:
cielęta – bezpośrednio po urodzeniu 25 ml w formie wlewu
bezpośrednio do pyska. W razie potrzeby powtórzyć wlew po
1 godzinie podając 10 ml preparatu.

Czy wiesz, że... Cielę ma zdolność wchłaniania przeciwciał zawartych w siarze tylko przez 1 dobę. Już po 6 h od narodzin
zdolność ta spada do 40%, dlatego jak najszybsze podanie siary ma kluczowy wpływ na zdrowie cielęcia w przyszłości.

Zalety:

Korzyści:

•

niewielka dawka

•

mniej problemów zdrowotnych i upadków

•

jednorazowe podanie

•

lepsze wykorzystanie siary

•

niski koszt

•

mniej problemów z biegunkami
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DLA CIELĄT

Herbacid calf
Preparat stymulujący odporność
i rozwój układu pokarmowego u cieląt

5l
zwiększa pobranie mleka lub paszy
stymuluje rozwój przedżołądków
potęguje odpowiedź immunologiczną organizmu

Herbacid Calf stymuluje układ odpornościowy oraz
przyśpiesza rozwój układu pokarmowego. Dzięki profesjonalnie dobranemu składowi Herbacid Calf poprawia kondycję i przyrosty cieląt, a także wyniki produkcyjne w późniejszym okresie życia. Preparat wpływa
na zwiększenie pobrania mleka lub paszy, co skutkuje
lepszymi przyrostami. Herbacid Calf stymuluje trawienie i zachęca do pobierania pasz wpływających na rozwój
przedżołądków, ogranicza liczbę patogenów, potęguje
odpowiedź immunologiczną organizmu oraz wspomaga
pracę narządów.

Skład:
ksyloza, chlorek sodu, rozmaryn lekarski, jeżówka purpurowa,
biedrzeniec anyż, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas mlekowy.
Stosowanie:
2 x 25 ml dziennie do wody, paszy lub niezakwaszonego preparatu mlekozastępczego. Przed użyciem wymieszać.

Czy wiesz, że... Pierwsze dwa miesiące odchowu jałóweczki mają wpływ na to, kiedy będziemy mogli ją pokryć i jaką
wydajność uzyskamy od niej w pierwszej laktacji.

Zalety:

Korzyści:

•

szybszy rozwój przedżołądków

•

szybsze tempo wzrostu

•

zabezpieczenie przed chorobami

•

niższe koszty odchowu

•

prawidłowy rozwój organów wewnętrznych

•

możliwość wcześniejszego krycia jałówek

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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DLA CIELĄT

Bronchimax
Preparat osłonowy i wspomagający układ
oddechowy cieląt

5l
zmniejsza obrzęk błony śluzowej
oczyszcza górne drogi oddechowe
przyspiesza regenerację nabłonka

Bronchimax dzięki starannie dobranej kompozycji ziół
i kwasów organicznych łagodzi podrażnienia górnych dróg
oddechowych. Dodatek substancji ziołowych sprawia,
że działa wykrztuśnie pozwalając na usunięcie zalegającej
wydzieliny. Zawarte w Bronchimax kwasy wzmacniają
efekt wspomagając dodatkowo zwalczanie bakterii i wirusów. Preparat przyczynia się do wzmocnienia odporności własnej organizmu oraz przyspiesza powrót do pełni
zdrowia.

Skład:
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas mlekowy, macierzanka
tymianek, jeżówka purpurowa, eukaliptus gałkowy, biedrzeniec
anyż.
Stosowanie:
2x10 ml/szt dziennie w wodzie do picia przez pierwszy tydzień,
potem 20 ml/szt. 2-3 razy w tygodniu.

Czy wiesz, że... Choroby układu oddechowego są drugą najczęstszą przyczyną strat w cielętnikach na etapie odchowu cieląt
i bardzo często są powiązane z występowaniem biegunek.

Zalety:

Korzyści:

•

wygodny sposób podania

•

mniej przypadków zapaleń płuc

•

chętnie pobierany przez cielęta

•

brak zarażania innych osobników

•

działa profilaktycznie

•

lepsze przyrosty
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DLA CIELĄT

Bronchimax
pulvis
Preparat osłonowy i wspomagający układ
oddechowy u cieląt
5 kg
zmniejsza obrzęk błony śluzowej
oczyszcza górne drogi oddechowe
przyspiesza regenerację nabłonka

Bronchimax pulvis dzięki starannie dobranej kompozycji ziół i kwasów organicznych łagodzi podrażnienia
górnych dróg oddechowych. Dodatek substancji ziołowych sprawia, że działa wykrztuśnie pozwalając na usunięcie zalegającej wydzieliny. Zawarte w Bronchimax
pulvis kwasy wzmacniają efekt wspomagając dodatkowo zwalczanie bakterii i wirusów. Preparat przyczynia się
do wzmocnienia odporności własnej organizmu oraz
przyspiesza powrót do pełni zdrowia.

Skład:
węglan wapnia, kwas cytrynowy, jeżówka purpurowa, eukaliptus
gałkowy, biedrzeniec anyż.
Stosowanie:
2kg/1t paszy CJ lub 3-5g/szt/dz.

Czy wiesz, że... Zastosowanie profilaktyki chorób płuc jest dużo tańsze niż leczenie. Koszt upadku jednego cielęcia
wystarczyłby na pokrycie 3 miesięcy profilaktyki dla 30 cieląt.

Zalety:

Korzyści:

•

wygodny sposób podania

•

mniej przypadków zapaleń płuc

•

chętnie pobierany przez cielęta

•

brak zarażania innych osobników

•

działa profilaktycznie

•

lepsze przyrosty

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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DLA CIELĄT

Immunocur
Bolus na odporność dla cieląt

6 szt.
wspomaga rozwój układu odpornościowego
dostarcza składników odżywczych
poprawia ogólny metabolizm

IMMUNOCUR to bolus poprawiający odporność cieląt dostarczający minerałów, witamin i fitoskładników
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i pracy układu
odpornościowego. Zawarte w nim składniki wspomagają
uzyskanie odpowiedzi immunologicznej i utrzymanie prawidłowego stanu antyoksydacyjnego. Produkt pozytywnie
wpływa na ogólny metabolizm cieląt, optymalizując pracę układów nerwowego, trawiennego i krążenia. Dzięki
jego zastosowaniu odchów cieląt jest mniej kłopotliwy
co zmniejsza koszty weterynaryjne. W przyszłości koszty
związane z podaniem bolusa zwracają się, a nawet procentują w postaci prawidłowej kondycji jałówek i większej
wydajności pierwiastek.

Skład:
spirulina, jeżówka, eleuterokok, imbir, żeń-szeń, tymianek, oregano, miedź, cynk, mangan, jod, kobalt, selen, witaminy A, D, E.
Stosowanie:
Podawać 1 bolus aplikatorem cielętom powyżej 2. dnia życia.

Czy wiesz, że... zdrowy i efektywny odchów cieląt to podstawa sukcesu ekonomicznego w produkcji mlecznej.

Zalety:

Korzyści:

•

skuteczniejsza ochrona przed chorobami

•

mniejsze koszty leczenia

•

lepiej odżywione cielę

•

mniej straty związane z upadkami

•

wygodne podanie

•

lepsze przyrosty
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DLA CIELĄT

Respicur
Bolus poprawiający funkcjonowanie układu
oddechowego cieląt

6 szt.
lepszy rozwój układu oddechowego
poprawa oddychania i odporności
skuteczniejsze oczyszczanie śluzowo-rzęskowe

Respicur jest bolusem przeznaczonym do stosowania
w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych
i chorób płuc. Zawarte w nim substancje działają dwutorowo. Ekstrakty ziołowe stwarzają niekorzystne warunki
do rozwoju mikroorganizmów oraz ułatwiają wydzielanie
śluzu i jego odkrztuszanie. Witaminy i mikroelementy
wspomagają budowanie odporności własnej zwierząt.
W końcowym efekcie przekłada się to na zmniejszenie
liczby interwencji weterynaryjnych oraz lepsze tempo
wzrostu cieląt.

Skład:
eukaliptus, miodunka, miedź, cynk, mangan, selen.
Stosowanie:
Podawać 1 bolus aplikatorem cielętom powyżej 8. dnia życia.
Można powtórzyć podanie po 30 dniach.

Czy wiesz, że... choroby układu oddechowego są drugą najczęstszą przyczyną podczas odchowu cieląt i bardzo często są
powiązane z występowaniem biegunek?

Zalety:

Korzyści:

•

jednorazowe podanie

•

zdrowe cielęta

•

poprawa pracy i rozwoju układu oddechowego

•

ograniczenie kosztów leczenia chorób płuc

•

ograniczenie liczby zarażanych cieląt

•

lepsze przyrosty

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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DLA CIELĄT

Kokcycur
bolus
Bolus dla cieląt przeciw kokcydiom
6 szt.
poprawa warunków środowiskowych
zmniejszenie liczby biegunek
niższe koszty odchowu cieląt

Kokcycur jest bolusem przeznaczonym do stosowania
w przypadkach nadmiernej ilości kokcydiów w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Zawarte w nim
substancje stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju
pierwotniaków oraz wspomagają tworzenie odporności
jelitowej. W efekcie presja pasożytów jest mniejsza, co
przekłada się na zmniejszenie przypadków interwencji
weterynaryjnych oraz częstotliwości występowania biegunek u cieląt.

Skład:
algi, cynamon, oregano, tymianek, witamina A, miedź, cynk,
mangan, jod, kobalt, selen.
Stosowanie:
Podawać 1 bolus aplikatorem cielętom.

Czy wiesz, że... Kokcydia są groźnymi pierwotniakami występującymi w środowisku będącymi przyczyną wielu kosztownych
problemów biegunkowych u cieląt. Pasożyty te powodują zanikanie kosmków jelitowych oraz zwiększają podatność cieląt na
wtórne zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Zalety:

Korzyści:

•

łatwe i wygodne podanie

•

mniejsze koszty upadków

•

mniej zakażonych cieląt

•

brak lub mniejsze koszty leczenia

•

mniejsza liczba problemów biegunkowych

•

mniejsze koszty obsługi
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DLA CIELĄT

METABOLIZM
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METABOLIZM
Produkt
Premium

Calbal plus
Kompleksowy preparat wapniowo-witaminowy
zapobiegający porażeniu poporodowemu

200 ml

5l

zapobiega wystąpieniu zalegania poporodowego
dostarcza szybko przyswajalnego wapnia
aktywizuje przemiany energetyczne

Calbal plus przywraca prawidłowy poziom wapnia we
krwi oraz zapobiega wystąpieniu porażenia poporodowego. Preparat dostarcza wysoko przyswajalny wapń,
którego wchłanianie jest rozłożone w czasie dzięki zastosowaniu dwóch form: pantotenianu i chlorku. Skutecznie zapobiega obniżeniu koncentracji wapnia we krwi.
Calbal plus zawiera magnez i witaminę D3, których niedobór może być przyczyną hipokalcemii. Dzięki zawartości niacyny i witamin z grupy B, wspomaga pracę wątroby
i aktywizuje przemiany energetyczne.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, chlorek wapnia, pantotenian wapnia, chlorek magnezu, fosforan dwuamonowy bezwodny, witaminy, mikroelementy.
Stosowanie:
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej podać
w formie wlewu do pyska bezpośrednio po wycieleniu. Czynność powtórzyć w pierwszej dobie po porodzie. Dawka jednorazowa wynosi 200 ml.

Czy wiesz, że... Największy spadek koncentracji wapnia we krwi ma miejsce między 12 a 24 godziną po porodzie, dlatego tak ważne jest, aby po porodzie podać krowom wlewki zawierające sole wapnia. Zapewnia to odpowiedni poziom wapnia we krwi w najbardziej krytycznym okresie. Witamina D3 warunkuje wchłanianie wapnia
z przewodu pokarmowego, a magnez sprzyja uwalnianiu wapnia z kości i jego resorpcji z moczu.
Zalety:

Korzyści:

•

niewielka jednorazowa dawka

•

brak problemów z zaleganiem

•

bardzo wysoka przyswajalność

•

mniejsze wydatki związane z leczeniem chorób okresu

•

wygoda podania

okołoporodowego
•

18
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METABOLIZM

Calcium plus
Wapniowo-magnezowy preparat
zapobiegający porażeniu poporodowemu

500 g

5 kg

uzupełnia niedobory wapnia i zapobiega ketozie
zapobiega wystąpieniu porażenia poporodowego
dostarcza magnez wspomagający przyswajanie wapnia

Calcium plus uzupełnia niedobory wapnia spowodowane rozpoczęciem laktacji. Wysoką przyswajalność
wapnia z przewodu pokarmowego warunkuje dodatek
witaminy D3. Preparat dostarcza także magnez, którego
niski poziom we krwi jest jedną z przyczyn hipokalcemii.
W ten sposób Calcium plus przeciwdziała wystąpieniu
porażenia poporodowego oraz zapobiega zatrzymaniu łożyska, zwłaszcza u krów wysokowydajnych i wieloródek.
Jednocześnie preparat jest skuteczny w profilaktyce ketozy, gdyż zawiera glicerynę, będącą prekursorem glukozy,
oraz witaminy z grupy B, aktywizujące przemiany energetyczne.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, chlorek wapnia, chlorek
magnezu, witaminy, mikroelementy.
Stosowanie:
w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej podać
w formie wlewu do pyska bezpośrednio po wycieleniu. Czynność powtórzyć w pierwszej dobie po porodzie. Dawka jednorazowa wynosi 500 g.

Czy wiesz, że... Do czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia hipokalcemii należą wiek
i otłuszczenie zwierząt. Starsze krowy odznaczają się wyższą wydajnością, a więc i większym wydzielaniem wapnia
w mleku. Ponadto z wiekiem maleje ilość receptorów dla parathormonu i osłabia się reakcja na witaminę D3. Otłuszczenie
natomiast prowadzi do uszkodzenia wątroby, które staje się przyczyną gorszego wykorzystania podanego wapnia.
Zalety:

Korzyści:

•

wygodna butelka z długą szyjką ułatwiającą podanie

•

mniej problemów z zaleganiem

•

optymalny stosunek wapnia do magnezu

•

niższe koszty związane z wizytą lekarza

•

dodatkowa porcja energii

•

dobre wejście w laktację

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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METABOLIZM

Stop plus

Produkt
Premium

Ziołowy preparat przeciw biegunkom
dla krów i jałowizny

100 g

2 kg

hamuje biegunki u jałówek i krów
przyspiesza powrót do pełnej wydajności mlecznej
działa ściągająco na błony przewodu pokarmowego

Przeciwbiegunkowe właściwości Stop plus wynikają
z wysokiej zawartości garbników w korze dębu i kłączu
pięciornika. Garbniki wykazują silne właściwości ściągające. Powodują wytwarzanie powłoki ochronnej na powierzchni błony śluzowej, ograniczając przenikanie wody
do światła jelita i hamując rozrzedzanie treści pokarmowej. Preparat uszczelnia naczynia krwionośne, hamując
krwawienie mogące występować równolegle z objawami biegunki. Ponadto działa przeciwbakteryjnie poprzez
denaturację białek drobnoustrojów i łagodzi odczyn
zapalny. Zawarte w preparacie olejki eteryczne z kłącza
tataraku pobudzają apetyt i stymulują wydzielanie soków
trawiennych, przez co wpływają na poprawę przyswajania
składników pokarmowych.

Skład:
kora dębu, tatarak zwyczajny, pięciornik kurze ziele.
Stosowanie:
indywidualne: krowom z objawami biegunki preparat podawać wlewem do pyska zaraz po wymieszaniu 100 g preparatu
w 1 litrze ciepłej wody. Podawać przez okres od 1 do 3 dni,
1-2 razy dziennie.
Grupowe: preparat w ilości 100 g na sztukę podawać wymieszany z paszą.
Stop plus można dodawać do TMRu. Nie podawać cielętom.

Czy wiesz, że... Wysoką koncentrację garbników w korze dębu zapewnia odpowiedni termin zbioru, z drzew w ściśle określonym wieku.
Zalety:

Korzyści:

•

szybka regeneracja organizmu

•

łatwość i wygoda podania

•

brak karencji na mleko

•

ograniczenie strat mleka wynikających z biegunki

•

możliwość kuracji indywidualnej i grupowej

•

szybki powrót do wysokiej produkcji mleka
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Vipover drink
Energetyzujące pójło poporodowe

1 kg
przyspiesza regenerację organizmu po porodzie
zmniejsza ryzyko przemieszczenia trawieńca
ogranicza problemy okresu okołoporodowego

Vipover drink jest preparatem do podawania w formie
pójła krowom bezpośrednio po wycieleniu. Przyspiesza
regenerację organizmu oraz pobudza aktywność metaboliczną. Preparat przywraca równowagę gospodarki wodno-elektrolitowej oraz wyrównuje straty energetyczne
poniesione w czasie porodu. Vipover drink dostarcza
wapń oraz wiele składników witaminowo-mineralnych.
Dzięki temu ogranicza ryzyko wystąpienia zalegań poporodowych oraz zapobiega zatrzymaniu łożyska. Zawarte
w Vipover drink drożdże działają probiotycznie na mikroorganizmy żwacza i stabilizują procesy fermentacyjne. Vipover drink wspomaga również funkcjonowanie
układu odpornościowego, wpływając na ograniczenie wystąpienia mastitis oraz metritis. Specjalnie dobrany, preferowany przez krowy smak preparatu zachęca do wypicia
pójła, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka przemieszczenia trawieńca.

Skład:
dekstroza, serwatka, skrobia pszenna, laktoza, chlorek sodu,
dwuwęglan sodu, fosforan sodu, węglan wapnia, chlorek potasu, tlenek magnezu, żywe kultury drożdży, witaminy, mikroelementy.
Stosowanie:
wymieszać 1 kg preparatu VIPover drink w 20 litrach ciepłej
wody. Podawać krowie bezpośrednio po wycieleniu.

Czy wiesz, że... Przemieszczenie trawieńca występujące w krótkim czasie po wycieleniu, spowodowane jest przesunięciem
się żwacza na miejsce wypełniane wcześniej przez macicę wraz z płodem. W celu zapobiegnięcia temu zjawisku, należy
napoić krowę po porodzie dużą ilością letniej wody (nawet do 50 litrów jednorazowo). Zapewnia to wypełnienie żwacza,
co utrudni przemieszczenie się trawieńca.
Zalety:

Korzyści:

•

bardzo smaczny i chętnie pity

•

prawidłowy start laktacji

•

szybko dostarcza energię i elektrolity

•

szybkie rozdajanie krowy

•

łatwy w dozowaniu dzięki wygodnej jednorazowej torbie

•

mniej chorób okresu okołoporodowego

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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METABOLIZM

Lacto plus VIT
Słodki preparat przeciwko ketozie

500 g

5 kg

zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy
przywraca prawidłową zawartość glukozy we krwi
działa osłonowo na wątrobę i reguluje metabolizm

Lacto plus Vit gwarantuje skuteczną pomoc krowom
z objawami ketozy, gdyż stanowi efektywne źródło energii. Preparat jest kompozycją substancji będących prekursorami glukozy. Dzięki temu prowadzi do podniesienia jej
poziomu we krwi. Dodatek niacyny wpływa na ograniczenie spalania tłuszczu zapasowego, prowadzi do obniżenia
koncentracji związków ketonowych i wolnych kwasów
tłuszczowych we krwi oraz działa osłonowo na wątrobę.
Witaminy z grupy B, podnosząc poziom glukozy we krwi,
aktywizują przemiany energetyczne i ograniczają negatywne skutki ujemnego bilansu energetycznego. Natomiast selen i witamina E skutecznie stymulują odporność,
zapobiegając zapaleniom wymienia.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, propionian sodu, witaminy,
niacyna, selen.
Stosowanie:
w przypadku zagrożenia lub wystąpienia ketozy podawać
w formie wlewu do pyska. Dawka dzienna wynosi 300–500 g.

Czy wiesz, że... Witamina E w połączeniu z selenem chroni leukocyty przed oddziaływaniem wolnych rodników. Ponadto składniki
te zwiększają zdolność neutrofili do zabijania patogenów, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego.
Optymalne zaopatrzenie organizmu w witaminę E i selen wpływa na obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku oraz
ograniczenie występowania mastitis.
Zalety:

Korzyści:

•

wspomaga pracę wątroby

•

szybki powrót apetytu i wzrost produkcji mleka

•

dostarcza niezbędnej porcji energii

•

ograniczenie kosztów związanych z ketozą

•

redukuje ilość ciał ketonowych

•

wydłużenie czasu użytkowania krowy
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Buffer-Stim

Produkt
Premium

Preparat stabilizujący pH dla krów
z kwasicą żwacza

100 g

1 kg

normalizuje pH treści żwacza i wzmaga apetyt
stymuluje rozwój pożądanych bakterii żwaczowych
stabilizuje fermentację, likwiduje niestrawności

Buffer-Stim jest innowacyjnym preparatem w zakresie
zwalczania kwasicy i niestrawności. Szybko przywraca równowagę środowiska żwacza przez działanie podwyższające i stabilizujące pH. Neutralizuje zgromadzony w żwaczu
kwas mlekowy dzięki zawartości kwaśnego węglanu potasu. Zawarte w preparacie sole kwasu jabłkowego stymulują
rozwój bakterii Selenomonas ruminantium, które wykorzystują kwas mlekowy, co dodatkowo zmniejsza jego koncentrację w żwaczu. Zawarte w preparacie Buffer-Stim
polifenole wspomagają odporność, a glinokrzemiany wiążą
endotoksyny uwolnione z obumierających bakterii
żwaczowych. W ten sposób Buffer-Stim zabezpiecza
zwierzę przed rozwojem ochwatu oraz działa osłonowo
na wątrobę, chroniąc przed osłabieniem odporności,
mastitis, zaburzeniami w rozrodzie.

Skład:
dwuwęglan potasu, wodorowęglan wapnia, ekstrakt drożdży,
wyciąg z pestek winogron, witamina C, sepiolit, kwas DL-jabłkowy.
Stosowanie:
Buffer-Stim podaje się w ilości 100 g dziennie, po rozpuszczeniu
w wodzie, wlewem do pyska. Szczególnie zalecane dla krów
wysokowydajnych.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia

kwasicy żwacza należy pamiętać o bilansowaniu dziennej dawki
pokarmowej, z uwzględnieniem zawartości włókna i łatwo fermentujących węglowodanów, a także dbać o właściwą strukturę
dawki pokarmowej.

Czy wiesz, że... Skuteczność stosowania kwasu jabłkowego w celu namnożenia niezwykle pożądanych bakterii Selenomonas
ruminantium oraz przywrócenia prawidłowego pH treści żwacza udowodniły badania prowadzone przez zespół Scotta
Martina. Podniesienie pH u zakwaszonych zwierząt zaobserwowano już w 3 godziny po podaniu soli kwasu jabłkowego.

Zalety:

Korzyści:

•

stymuluje odbudowę mikroflory przedżołądków

•

szybki powrót apetytu

•

długotrwale podnosi pH żwacza

•

lepsze pobranie paszy

•

wiąże toksyny szkodliwych bakterii

•

poprawa wydajności mleka
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METABOLIZM
Produkt
Premium

Hepavit
complete
Preparat wspomagający odtłuszczenie wątroby
i stymulujący jej funkcje metaboliczne
5 kg
chroni wątrobę i działa żółciopędnie
wspomaga usuwanie „złych” trójglicerydów
regeneruje uszkodzone komórki wątroby

Hepavit complete wspomaga funkcje metaboliczne
wątroby, zmniejsza ryzyko degradacji komórek wątrobowych i osłania je przed działaniem toksyn. Dodatek
metioniny chronionej i wyciągu z karczocha wspomaga
metabolizm tłuszczów oraz usuwanie nagromadzonego
w wątrobie nadmiaru trójglicerydów. Preparat dostarcza
także glicerynę oraz niacynę, dzięki czemu uzupełnia energię i ogranicza spalanie tłuszczu zapasowego. Dzięki zawartości wyciągu z ostropestu plamistego preparat wspomaga regenerację wątroby uszkodzonej na skutek działania
leków i procesów chorobowych. Podawanie produktu
Hepavit complete zalecane jest zwłaszcza zwierzętom wysokowydajnym oraz nadmiernie otłuszczonym, ze
względu na występujące u nich duże obciążenie wątroby,
wynikające z intensywnej przemiany materii.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, witaminy, metionina, niacyna,
wyciągi ziołowe z ostropestu, karczocha zwyczajnego, jałowca,
piołunu i cytryńca chińskiego.
Stosowanie:
podawać w formie wlewu do pyska w ilości 500 g dziennie
krowom wysokowydajnym, nadmiernie otłuszczonym oraz
zagrożonym stłuszczeniem wątroby.

Czy wiesz, że... Karczochy stosowane były już w starożytnej Grecji, Rzymie i Egipcie jako lek na niestrawność, zaburzenia
wątrobowe i nerkowe. Jednak dopiero w XX wieku włoscy naukowcy odkryli związek, który w głównej mierze odpowiada za
prozdrowotne właściwości karczochów - cynarynę. Cynaryna usprawnia procesy trawienia oraz kontroluje hormony odpowiedzialne za regulację poziomu cukru we krwi oraz przyśpiesza metabolizm lipidów w organizmie.
Zalety:

Korzyści:

•

odtruwa i regeneruje komórki wątrobowe

•

lepsze wejście w laktację

•

chroni przed „złymi” trójglicerydami

•

mniej przypadków ketozy

•

wspomaga odtłuszczanie wątroby

•

dłuższy okres użytkowania krowy
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METABOLIZM

Rumenol fast
Preparat pobudzający motorykę żwacza
i przeciwdziałający jego atonii

1 kg

5 kg

przeciwdziała atonii żwacza
wspomaga apetyt i pobudza trawienie
zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci

Rumenol fast pobudza perystaltykę jelit, wspomaga
wydzielanie soku żołądkowego i żółci, niwelując zaburzenia trawienne. Preparat stymuluje apetyt, a także działa
przeciwzapalnie. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji ziół preparat jest skuteczny w przypadku upośledzenia czynności przewodu pokarmowego. Z tego względu
podawanie preparatu Rumenol fast zalecane jest zwierzętom, u których wystąpiło zaburzenie pracy żwacza
oraz obniżenie pobierania paszy, a także w przypadku
stwierdzenia niestrawności lub kwasicy.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, wyciągi ziołowe z żeń-szenia syberyjskiego, piołunu i tymianku.
Stosowanie:
podawać w formie wlewu do pyska w ilości 500 g dziennie
krowom, u których wystąpiło zaburzenie pracy żwacza oraz
obniżenie pobierania paszy.

Czy wiesz, że... Piołun zawarty w preparacie zwiększa apetyt i wytwarzanie żółci.

Zalety:

Korzyści:

•

stabilizuje pracę żwacza

•

szybki powrót apetytu

•

pobudza pobranie paszy

•

zwiększenie produkcji mleka

•

poprawia trawienie
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METABOLIZM

Congelata herbal
Preparat ułatwiający zasuszanie

5 kg
hamuje wydzielanie mleka
regeneruje nabłonek przewodów strzykowych
wspomaga system immunologiczny

Congelata herbal wspomaga zasuszanie krów wysokowydajnych, u których produkcja mleka utrzymuje się
pomimo zaprzestania doju i ograniczonego żywienia.
Preparat hamuje sekrecję mleka, stymuluje regenerację
nabłonków oraz wspomaga odporność. Odpowiedni
czas trwania okresu zasuszenia wpływa na uzyskanie
silnego i zdrowego cielęcia oraz przygotowanie krowy do
wysokiej produkcji mleka w kolejnej laktacji.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, witaminy, mikroelementy,
szałwia lekarska.
Stosowanie:
podawać krowom wysokowydajnym w czasie zasuszania w formie wlewu do pyska w ilości 500 g dziennie.

Czy wiesz, że... Szałwia zawarta w preparacie była znana już w starożytności, jako roślina lecznicza, a także magiczna.
Grecy i Rzymianie stosowali ją jako lekarstwo na ukąszenia węża, problemy ze wzrokiem, utratę pamięci. Uważana była
również za afrodyzjak, a arabscy uczeni twierdzili, iż jej spożywanie przedłuża życie.

Zalety:

Korzyści:

•

szybkie obniżenie wydajności

•

szybkie i sprawne zasuszanie

•

krótki okres stosowania

•

regeneracja i przygotowanie wymienia do kolejnej laktacji

•

łatwa aplikacja

•

mniejsze ryzyko wystąpienia zapalenia po porodzie
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METABOLIZM

Herbacid cow
Kompleksowy preparat ziołowy poprawiający
parametry produkcyjne krów mlecznych

220 l

1000 l

wspomaga działanie całego układu pokarmowego
poprawia obronność własną organizmu
wydłuża czas użytkowania krów

Herbacid Cow stymuluje odporność prowadząc
w efekcie do obniżenia liczby komórek somatycznych
w mleku. Dzięki działaniu terapeutycznemu wyciągów
roślinnych oraz kwasów organicznych preparat wpływa
na pobudzenie apetytu i wspomaga trawienie, co w efekcie poprawia wykorzystanie składników pokarmowych
paszy. Ponadto Herbacid Cow wspomaga funkcje
wątroby i przysadki mózgowej, a dzięki zawartości fitoestrogenów stymuluje wytwarzanie hormonów i wpływa
na poprawę płodności.

Skład:
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas mlekowy, niepokalanek
pospolity, macierzanka tymianek, jeżówka purpurowa, pluskwica
groniasta, bluszcz pospolity, biedrzeniec anyż.
Stosowanie:
70-100 ml dziennie w okresie laktacji. W okresie zasuszenia
50ml/szt./dz. W okresie od 7 dnia przed do 7 dnia po wycieleniu – 100 ml/szt./dz. W okresach podwyższonego ryzyka
dawkę zwiększyć do 250-300 ml/dzień. W celu równomiernego wymieszania zaleca się rozcieńczyć Herbacid Cow wodą
w stosunku 1:1 i dokładnie wymieszać w wozie paszowym.

Czy wiesz, że... Zwiększenie pobrania suchej masy TMR o 1 kg/szt./dz. powoduje zwiększenie produkcji mleka o 2 l. Dla
stada 30 krów to 1800 l w ciągu miesiąca i dodatkowe zyski.

Zalety:

Korzyści:

•

poprawa pobrania suchej masy paszy

•

zwiększenie produkcji mleka

•

poprawa zdrowotności krów

•

wydłużenie okresu użytkowania krów

•

wspomaganie funkcjonowania narządów wewnętrznych

•

obniżenie zawartości komórek somatycznych w mleku
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METABOLIZM

Profical plus
Bolus zmniejszający ryzyko występowania
zalegania poporodowego

12 szt.
dostarcza wapń, fosfor, magnez i witaminę D3
minimalizuje liczbę przypadków odwapnień
doskonale się rozpuszcza i wchłania

Profical plus jest preparatem minimalizującym liczbę
przypadków odwapnień u krów. Bolus ulega rozpuszczeniu w żwaczu i zapewnia szybkie uzyskanie odpowiedniego stężenia wapnia, fosforu, magnezu i witaminy D3.
Preparat zawiera wysoko przyswajalne źródła wapnia,
którego wchłanianie wspomagane jest przez dodatek
witaminy D3. Preparat zawiera także magnez, który
sprzyja uwalnianiu wapnia z kości i jego wtórnej resorpcji z nerek. Jednocześnie Profical plus dostarcza fosfor
w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia hipofosfatemii,
często towarzyszącej zaburzeniom gospodarki wapniowej.

Skład:
fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu, stearynian wapnia,
mrówczan wapnia.
Stosowanie:
w celu zmniejszenia ryzyka występowania gorączki mlecznej
należy podać aplikatorem:
Profilaktycznie: 1-2 bolusy na 12-24 przed porodem; 1-2 bolusy
bezpośrednio po wycieleniu.
W przypadku wystąpienia zalegania: 1-2 bolusy 10-12 godzin
po wycieleniu; 1-2 bolusy 24 godziny po wycieleniu.
Po infuzji wapnia: 1-2 bolusy 2 godziny po infuzji wapnia, następnie 1-2 bolusy 12 godzin po infuzji.

Czy wiesz, że... Wapń jest czynnikiem warunkującym kurczliwość mięśni. Konsekwencją niedoboru wapnia jest zwiększona
podatność krów na zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, mastitis oraz zaburzenia motoryki żwacza i przemieszczenie
trawieńca.

Zalety:

Korzyści:

•

kilka źródeł wapnia

•

brak problemów z zaleganiem

•

szybki efekt

•

mniejsze wydatki związane z chorobami metabolicznymi

•

wygoda podania

•

szybsze wejście w laktację
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METABOLIZM

Cellstop
Bolus dla krów z podwyższoną zawartością
komórek somatycznych w mleku

10 szt.
obniża liczbę komórek somatycznych
wspomaga odporność krów
poprawia parametry mleka zbiorczego

CellStop jest bolusem dostarczającym krowie niezbędnych mikroelementów odpowiedzialnych za regenerację
wymienia i biorących udział w zwalczaniu stanów zapalnych w organizmie. Zawarte w preparacie fitoskładniki
wspomagają doraźnie naturalne działania obronne organizmu oraz przyczyniają się do wytwarzania długotrwałej
odporności organizmu. Dzięki temu efekty zastosowania
preparatu są widoczne już po kilku tygodniach, a zawartość komórek somatycznych ulega obniżeniu nawet trzykrotnie.

Skład:
kwasy tłuszczowe, węglan wapnia, sole kwasów tłuszczowych,
algi, juka krótkolistna, jeżówka purpurowa, żeń-szeń, witaminy,
mikroelementy.
Stosowanie:
podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza). Jeżeli zawartość LKS w mleku nadal jest zbyt wysoka podać drugi bolus
po upływie 4 tygodni. W przypadkach szczególnie trudnych,
aby zwiększyć efektywność, zaleca się przed podaniem bolusa,
zastosowanie preparatu Hepavit complete przez min. 5 dni.

Czy wiesz, że... Podwyższenie liczby komórek somatycznych w mleku o 200 tys./ml ponad normę może skutkować zmniejszeniem wydajności krowy nawet o 10%. To kilka litrów dziennie, co przynosi stratę do 1000 zł na laktację.
Zalety:

Korzyści:

•

wzmacnia obronność organizmu

•

zdrowsze i bardziej wydajne krowy

•

wspomaga likwidację stanów zapalnych

•

wyższa cena za mleko

•

poprawia parametry mleka

•

mniej pozostałych problemów zdrowotnych
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METABOLIZM

Overtox
Preparat wiążący mykotoksyny z paszy

5 kg

25 kg

wychwytuje, wiąże i usuwa mykotoksyny z organizmu
redukuje występowanie zaburzeń trawienia
nie obniża dostępności witamin i mikroelementów

Overtox jest naturalnym preparatem zapobiegającym
wchłanianiu mykotoksyn z przewodu pokarmowego.
Bentonit skutecznie wychwytuje i wiąże mykotoksyny
z paszy, umożliwiając ich szybkie wydalenie z organizmu.
Niezmiernie ważną cechą Overtox jest selektywność
wiązania – stosowanie preparatu nie ogranicza wchłaniania składników odżywczych ani witamin z paszy. Overtox
wyróżnia się wśród detoksykantów, gdyż surowce wykorzystywane do jego produkcji poddawane są modyfikacji powierzchniowej. Proces ten wspomaga efektywność
wiązania mykotoksyn dzięki zwiększeniu powierzchni aktywnej oraz stabilności wiązania adsorpcyjnego. Overtox
działa niezależnie od tego, jaki rodzaj paszy jest źródłem
mykotoksyn.

Skład:
Bentonit montmorillonit.
Stosowanie:
Zalecane dawkowanie uzależnione jest od rodzaju mykotoksyn
oraz poziomu zanieczyszczenia paszy i wynosi od 1 do 4 kg na
tonę TMR. Krowy mleczne: średnio 50 g/szt./dz. (30-150 g/
szt./dz.). Overtox należy podawać przez cały okres skarmiania
zanieczyszczonej lub podejrzewanej o zanieczyszczenie paszy.
Overtox można dodawać do paszy dla zwierząt od urodzenia
do uboju. Nie wymaga okresu karencji.

Czy wiesz, że... Pobieranie mykotoksyn z paszą obciąża wątrobę, prowadząc do osłabienia odporności, pogorszenia wskaźników rozrodu oraz obniżenia przyrostów. Badania nad interakcją Overtox z witaminami i minerałami wykazały, że nie są
one adsorbowane przez substancję wiążącą mykotoksyny. Udowodniono tym samym, że Overtox nie wpływa negatywnie na
dostarczenie witamin i pierwiastków śladowych do organizmu zwierzęcia.
Zalety:

Korzyści:

•

skuteczna niewielka dawka

•

poprawa statusu zdrowotnego krowy

•

działa w całym przewodzie pokarmowym

•

zwiększenie wydajności

•

mniejsze brakowanie krów
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Overtox premium
Preparat wiążący mykotoksyny z paszy
i poprawiający odporność

25 kg
wychwytuje, wiąże i usuwa mykotoksyny z organizmu
wzmacnia odporność
wspomaga procesy detoksykacji w wątrobie

Overtox premium jest wielofunkcyjnym preparatem
chroniącym krowy przed szkodliwymi skutkami pobierania mykotoksyn z paszą. Posiada wysoką zdolność pochłaniania większości mykotoksyn, tak aby te nie mogły one
w ogóle przedostać się do krwiobiegu zwierzęcia.
Pozostałe toksyny, które nie zostały wchłonięte, ulegają
bezpiecznemu rozkładowi w wątrobie dzięki dodatkowi substancji o bardzo silnym działaniu detoksykacyjnym
i regenerującym. W przypadkach, gdy koncentracja toksyn grzybowych w paszach jest bardzo wysoka i narażone
jest zdrowie zwierząt Overtox premium wspomaga
odbudowywanie odporności już na poziomie przewodu
pokarmowego.

Skład:
Bentonit, drożdże paszowe, beta-glukan, betaina,
Witaminy (B6, E, C).
Stosowanie:
Profilaktycznie: 0,4-0,8 kg na tonę paszy
W przypadku skażenia pasz mykotoksynami: 1-2 kg na tonę paszy w zależności od stopnia zagrzybienia
Krowy mleczne: 20-100 g/szt./dz.
Overtox premium należy podawać przez cały okres skarmiania
zanieczyszczonej lub podejrzewanej o zanieczyszczenie paszy.
Preparat można dodawać do paszy dla zwierząt od urodzenia
do uboju. Nie wymaga okresu karencji.

Czy wiesz, że... Pobieranie mykotoksyn z paszą obciąża wątrobę, prowadząc do osłabienia odporności, pogorszenia wskaźników rozrodu oraz obniżenia przyrostów.
Zalety:

Korzyści:

•

szerokie spektrum działania

•

lepsza wydajność krów

•

bogaty skład

•

dłuższy okres użytkowania zwierząt

•

łatwość podania

•

mniej problemów zdrowotnych
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OVER HotStop
Preparat przeciwdziałający zagrzewaniu się
kiszonek i TMR

25 kg
zmniejsza stopień skażenia grzybami i pleśniami
podwyższa energetyczność TMR
poprawia jakość i smakowitość paszy

OVER HotStop jest wieloskładnikowym preparatem,
który przeciwdziała zagrzewaniu się kiszonek i gotowej
paszy w wozie TMR. Zawiera sole: propionian, mrówczan i benzoesan sodu oraz kwas sorbowy wykazujące silne działanie grzybo- i bakteriobójcze. Dodanie preparatu
Over HotStop do wozu paszowego wyraźnie zmniejsza
wszystkie negatywne efekty zagrzewania: hamuje wzrost
grzybów i szkodliwych bakterii oraz wzrost temperatury. Ponadto wprowadza dodatkowe korzyści – poprawia
pobranie TMRu przez krowy oraz zwiększa jego wartość energetyczną dzięki zawartości propionianu sodu.
Ogromną zaletą preparatu jest to, że może być stosowany prewencyjnie już na pryzmie lub w silosie – wystarczy
spryskać frontową część oraz boki podatne na zagrzewanie i wyhamować negatywne efekty już w zarodku.

Skład:
propionian sodu, mrówczan sodu, benzoesan sodu, kwas sorbowy
Stosowanie:
Pryzma/Silos: 1-2 kg preparatu rozpuścić w min. 4 litrach wody
i tak otrzymanym roztworem spryskać odkrytą ścianę frontową
oraz boki kiszonki.
TMR: wsypać do wozu paszowego 1-2 kg preparatu na każdą tonę TMR w zależności od intensywności zagrzewania.
W celu zapewnienia dokładnego rozprowadzenia, preparat
można wcześniej wymieszać z dowolnym rozdrobnionym materiałem sypkim (zboża, śruty poekstrakcyjne, itp.) lub rozpuścić
w wodzie w stosunku min. 1:4.

Czy wiesz, że... Pobieranie przez krowy zagrzewających się pasz prowadzi do obniżenia dziennej wydajności mleka o 2-4
litry.
Zalety:

Korzyści:

•

zmniejszenie zagrzewania kiszonek i TMR

•

brak lub ograniczenie spadku produkcji w czasie upałów

•

lepsze pobranie i wartość pokarmowa pasz

•

lepsze wykorzystanie TMR i pokrycie potrzeb nergetycznych

•

poprawa higieny pasz

•

brak strat w postaci zepsutych pasz
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Stabil buffer
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna
dla bydła

25 kg
efektywnie stabilizuje pH treści żwacza
dodatek aromatu kozieradki korzystnie wpływa na pobranie paszy
bogaty skład tworzy aktywny układ buforowy

STABIL Buffer to kompleksowy środek buforujący.
Naturalny i bogaty skład buforu zapobiega nadmiernej
produkcji kwasów w czasie fermentacji oraz powoduje
podwyższenie pH płynu żwacza. Zawiera naturalny bufor
z alg morskich, drożdże paszowe, kwaśny węglan sodu
i związki magnezu, które tworzą aktywny układ buforowy,
efektywnie stabilizujący pH treści żwacza. Dodatek
aromatu kozieradki korzystnie wpływa na pobranie
paszy. Posiada silniejszy i dłuższy efekt buforujący dzięki
starannie dobranym proporcjom składników szybko
buforujących (kwaśny węglan sodu i tlenek magnezu)
oraz wolno buforujących (kwaśny węglan wapnia z alg
morskich). Dodatek drożdży poprawia funkcjonowanie
żwacza i jelita grubego, ogranicza liczbę przypadków
kwasicy, wpływa na poprawę strawności włókna, stanowi
źródło białka i witamin z grupy B, które mają istotny wpływ
dla zapewnienia zdrowia oraz odpowiedniego poziomu
dobrostanu, rozrodu i produkcyjności bydła mlecznego.

Skład:
Drożdże, węglan wapnia, wodorowęglan sodu, tlenek magnezu,
kwaśny węglan wapnia z alg morskich, aromat kozieradki.
Stosowanie:
100-250 g na sztukę dziennie.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kwasicy żwacza
należy pamiętać o bilansowaniu dziennej dawki pokarmowej,
z uwzględnieniem zawartości włókna i łatwo fermentujących
węglowodanów, a także dbać o właściwą strukturę dawki
pokarmowej.

Czy wiesz, że... W stadach, w których występuje kwasica podkliniczna można częściej zaobserwować szereg schorzeń towarzyszących, takich jak ochwat, mastitis, stany zapalne błony śluzowej macicy, syndrom tłustej krowy, wrzody podeszwy racicy.

Zalety:

Korzyści:

•

stymuluje odbudowę mikroflory przedżołądków

•

szybki powrót apetytu

•

długotrwale podnosi pH żwacza

•

lepsze pobranie paszy

•

stymuluje lepsze pobranie paszy

•

poprawa wydajności i parametrów mleka
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Mastistop rapid
Bolus zapobiegający rozwojowi zapalenia
wymienia

4 szt.
nie dopuszcza do zapaleń klinicznych
szybko przywraca wymię do zdrowia
obniża liczbę komórek somatycznych

Mastistop rapid jest bolusem pomagającym zmniejszyć liczbę występujących w stadzie zapaleń klinicznych
wymienia. Dzięki specjalnie dobranym składnikom nie
dochodzi do rozwoju klinicznej postaci choroby co pozwala obniżyć konieczność i ilość stosowanych antybiotyków a liczba przypadków mastitis spada o połowę.
W przypadkach, gdy kuracja antybiotykowa jest niezbędna, trwa ona krócej, a zwierzęta szybciej wracają do zdrowia i wydajności mlecznej. Preparat jest całkowicie naturalny, działa 4 dni i nie jest objęty okresem karencji. Dzięki
temu obniża się liczba komórek somatycznych w mleku
i można je bezpiecznie sprzedawać. Mastistop rapid
najlepiej zastosować podczas zagrożenia wystąpieniem
zapalenia gruczołu mlekowego, gdy występują widoczne
zmiany w wymieniu lub przy nagle podwyższonej zawartości komórek somatycznych.

Skład:
Mieszanina substancji smakowo-zapachowych
Stosowanie:
Mastistop podawać krowie aplikatorem do żwacza podczas
zagrożenia wystąpieniem zapalenia gruczołu mlekowego, gdy
występują widoczne zmiany w wymieniu lub przy nagle podwyższonej zawartości komórek somatycznych.

Czy wiesz, że... Faktyczne koszty związane z jednym przypadkiem mastitis sięgają 1000 zł.

Zalety:

Korzyści:

•

jednorazowe podanie

•

mniejsze wydatki na antybiotyki

•

błyskawiczny czas działania

•

brak karencji na mleko

•

wysoka skuteczność

•

szybki powrót krowy do zdrowia i produkcji
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ENERGETYCZNE

Energia plus
Płynny preparat energetyczny

250 kg
zwiększa pobranie pasz
zapobiega nadmiernemu spadkowi masy ciała
poprawia wydajność mleka

Energia plus to oczyszczona gliceryna roślinna przeznaczona do stosowania jako dodatek energetyczny
w żywieniu krów wysokomlecznych, zwłaszcza w okresie ujemnego bilansu energetycznego. Dzięki słodkiemu
smakowi zwiększa pobranie paszy, a to skutkuje wzrostem wydajności mleka. Jednocześnie uzupełnia niedobór
energii na poziomie żwacza i ogranicza mobilizację tłuszczu z rezerw ciała. W ten sposób Energia plus zapewnia utrzymanie prawidłowej kondycji krów, zapobiega
występowaniu schorzeń metabolicznych, a także wpływa
na poprawę parametrów rozrodu.

Skład:
gliceryna.
Stosowanie:
wlewać do wozu paszowego lub polewać zadaną paszę.
Podawać na 2 tygodnie przed wycieleniem i przez minimum 100
dni laktacji w ilości 250–300 g na sztukę dziennie. W przypadku
wystąpienia objawów ketozy Energię plus należy podawać
w formie wlewu do pyska. Wartość energetyczna Energii plus
wynosi dla krów mlecznych (NEL) 16,8 MJ w 1 kg.

Czy wiesz, że... W badaniach własnych przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu wykazano, że dodawanie gliceryny do dawki powoduje zwiększenie pobrania paszy i podniesienie wydajności mleka. Rośnie
także zawartość białka w mleku, a w 3 miesiącu od wycielenia krowy mają lepszą kondycję.
Zalety:

Korzyści:

•

słodki smak uwielbiany przez krowy

•

lepsze pobranie i wykorzystanie paszy

•

można podawać do wozu, na stół, do pyska

•

zwiększenie wydajności mleka

•

wysoka energetyczność

•

mniej przypadków ketozy
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Energia forte
Płynny preparat energetyczny
z witaminą E, selenem i niacyną

5 kg

20 kg

250 kg

1000 kg

ogranicza ujemny bilans energii po porodzie
obniża ilość ciał ketonowych we krwi
podwyższa odporność

Stosowanie Energii forte ma na celu pokrycie zapotrzebowania na energię, a przez to ograniczenie ujemnego
bilansu energetycznego. Preparat jest także zalecany jako
element profilaktyki przeciwketozowej, gdyż ogranicza
nadmierną mobilizację rezerw tłuszczowych organizmu
i wpływa na zmniejszenie koncentracji ciał ketonowych
we krwi. Dzięki dodatkowi witaminy E i selenu Energia
forte zapobiega obniżeniu odporności w krytycznym
okresie wczesnej laktacji, a także wpływa na poprawę
wskaźników rozrodu. Pasza z dodatkiem Energii forte
jest chętnie wyjadana ze względu na smakowitość preparatu wynikającą z odpowiednio dobranego stosunku
zawartości gliceryny do glikolu propylenowego.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, niacyna, witamina E, selen.
Stosowanie:
Energię forte podawać krowom w ilości 250-300 g na sztukę
dziennie przez minimum 100 dni laktacji. Skarmianie można rozpocząć na 2 tygodnie przed wycieleniem. Mieszankę paszową
uzupełniającą wlewać do wozu paszowego lub polewać zadaną
paszę.

Czy wiesz, że... Gliceryna (glicerol) to bezbarwna, syropowata ciecz z grupy cukroli, czyli alkoholi wielowodorotlenowych.
Jest produktem ubocznym uzyskiwanym podczas produkcji biodiesla. Na każdy litr biodiesla uzyskuje się 79 g surowego
glicerolu o czystości od 75% do 90%. Aby uzyskać większą koncentrację czystego składnika oraz wyeliminować zanieczyszczenia glicerynę techniczną poddaje się rafinacji. Uzskany w ten sposób surowiec znajduje szerokie zastosowanie
w przemyśle kosmetycznym (nawilża skórę), spożywczym i farmaceutycznym (surowiec pomocniczy do produkcji leków).
Zalety:

Korzyści:

•

bardzo smakowita i chętnie pobierana przez krowy

•

lepsze pobranie i wykorzystanie paszy

•

bezpieczna dla krowy

•

zwiększenie wydajności mleka i białka

•

zawiera witaminy chroniące wątrobę, poprawiające od-

•

poprawa rozrodu

porność i rozród
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Energia
multi protect
Preparat energetyczno-mineralny dla krów
mlecznych na okres jesienno-zimowy

250 kg

1000 kg

bilansuje energię i poprawia smakowitość pasz
podwyższa odporność
poprawia zdrowotność wymienia i racic

Energia multi protect to uzupełniająca mieszanka
paszowa, której stosowanie ma na celu pokrycie zapotrzebowania energetycznego krowy, zwłaszcza w początkowej fazie laktacji. Ponadto preparat dostarcza witaminę
E i mikroelementy szczególnie istotne dla zdrowia i płodności w okresie jesienno-zimowym. Dzięki nim Energia
multi protect przyczynia się do zmniejszenia ryzyka
osłabienia odporności na tle ich niedoborów. Dodatkową
zaletą jest zawartość substancji stabilizujących pracę żwacza oraz wzmacniających ochronę wymienia i racic.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, niacyna, witamina E, selen, miedź,
mangan, cynk, jod, kobalt.
Stosowanie:
preparat podawać krowom w ilości 250 - 350 g na sztukę dziennie przez minimum 100 dni laktacji. Skarmianie można rozpocząć
na 2 tygodnie przed wycieleniem. Mieszankę paszową uzupełniającą wlewać do wozu paszowego lub polewać zadaną paszę.

Czy wiesz, że... Glikol propylenowy w organizmie krowy, w procesie metabolizmu, zostaje przekształcony w kwas pirogronowy, naturalny prekursor glukozy.

Zalety:

Korzyści:

•

bardzo smakowita i chętnie pobierana przez krowy

•

lepsze pobranie i wykorzystanie paszy

•

optymalna konsystencja i wygoda podania

•

zwiększenie wydajności mleka i białka

•

zawiera witaminy i minerały chroniące wątrobę, poprawiające

•

poprawa rozrodu

odporność i rozród
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Energia plus VIT
Witaminizowany preparat energetyczny
w płynie

5 kg

20 kg

dostarcza energię i zmniejsza ryzyko ketozy
poprawia smakowitość paszy
zwiększa wydajność mleka

Energia plus Vit stanowi specjalne źródło energii dla
krów mlecznych w początkowej fazie laktacji. Umożliwia
ograniczenie deficytu w okresie występowania ujemnego
bilansu energetycznego. Energia plus Vit charakteryzuje się preferowanym przez krowy słodkawym smakiem,
dlatego pasza z jej dodatkiem jest chętnie wyjadana.
Widocznym efektem są mniejsze straty masy ciała krów
po wycieleniu. Dodatek witamin stymuluje przemiany
energetyczne prowadząc do zmniejszenia częstotliwości
zachorowań na ketozę. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym Energia plus Vit zapobiega wysychaniu i
zagrzewaniu się paszy na korycie.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, witaminy B-complex,
mikroelementy.
Stosowanie:
wlewać do wozu paszowego lub polewać zadaną paszę. Dawka
dzienna wynosi 250-300 g. Zalecany czas stosowania: od 2 tygodnia przed wycieleniem oraz w okresie laktacji.

Czy wiesz, że... Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości oraz słodki smak gliceryna jest wykorzystywana jako dodatek
energetyczny w żywieniu zwierząt. W OVER Group, w trosce o zdrowie zwierząt naszych Klientów, wykorzystujemy wyłącznie glicerynę najwyższej czystości >99%, gdyż tylko ta jest w pełni bezpieczna i nie ma efektów ubocznych.
Zalety:

Korzyści:

•

bardzo smakowita i chętnie pobierana przez krowy

•

lepsze pobranie i wykorzystanie paszy

•

łatwo się miesza z paszami

•

zwiększenie wydajności mleka

•

zawiera witaminy chroniące wątrobę

•

większa zawartość białka w mleku
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Energia zima
Preparat energetyczny na zimę

250 kg

1000 kg

poprawia pobranie pasz
uzupełnia niezbędne witaminy
wprowadza dodatkową energię

Energia zima to uzupełniająca mieszanka paszowa,
która ma na celu pokrycie niedoborów energetycznych.
Dzięki swojemu składowi wpływa na poprawę smakowitość pasz zmniejszając ujemny bilans energii i przyczynia
się do wzrostu wydajności i zdrowotności krów. Odpowiednio dobrany stosunek zawartości gliceryny do glikolu
propylenowego sprawia, że preparat dobrze się przechowuje i wygodnie stosuje w okresie zimowym. Energia
zima jest w bezpieczna w stosowaniu, bo nie zawiera
cukrów, które przyczyniają się do powstawania kwasicy
u krów.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, niacyna, witamina E, selen.
Stosowanie:
podawać krowom w ilości 250 - 300 g na sztukę dziennie przez
minimum 100 dni laktacji. Skarmianie można rozpocząć na 2
tygodnie przed wycieleniem. Mieszankę paszową uzupełniającą
wlewać do wozu paszowego lub polewać zadaną paszę.

Czy wiesz, że... Firma OVER Group jako pierwsza wprowadziła glicerynę do żywienia krów w Polsce.

Zalety:

Korzyści:

•

smaczna i chętnie pobierana

•

zwiększenie wydajności mleka

•

zawiera energię i witaminy

•

poprawa zawartości białka

•

odpowiednia konsystencja nawet zimą

•

poprawa zdrowotności
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Invosept
Bolus przygotowujący krowę do wycielenia
i ułatwiający poród

10 szt.
ułatwia przebieg porodu
zmniejsza występowanie komplikacji poporodowych
poprawia witalność cieląt

Invosept przygotowuje zwierzę do porodu i ułatwia jego
przebieg. W efekcie wycielenia są lżejsze, a u krów występuje mniej komplikacji okołoporodowych. Preparat wpływa także na zwiększenie żywotności nowo narodzonych
cieląt. Invosept bolus zawiera wyciągi roślinne regulujące
czynności skurczowe macicy i uelastyczniające drogi rodne tuż przed porodem, a także dostarcza aminokwasy
i mikroelementy wspomagające wytwarzanie hormonów
endogennych.

Skład:
kwasy tłuszczowe, tlenek magnezu, sole kwasów tłuszczowych,
algi, pluskwica groniasta, Caulophyllum thalictroides. witaminy,
mikroelementy.
Stosowanie:
podać 1 bolus krowie lub jałówce (do żwacza) między 60 a 45
dniem przed przewidywanym terminem wycielenia.

Czy wiesz, że... Invosept bolus daje dodatkowe korzyści. Dzięki podaniu bolusa na okres zasuszenia zyskujesz 11% więcej
zdrowych cieląt, 5% mniej przypadków zatrzymania łożyska i 12% więcej krów zacielonych do 100 dnia.
Zalety:

Korzyści:

•

lepsze przygotowanie krowy do porodu

•

więcej lekkich porodów

•

prawidłowy rozwój płodu w ostatnich tygodniach ciąży

•

zdrowsze cielęta

•

lepsza kondycja krów na początku laktacji

•

mniej powikłań na starcie laktacji
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Rinsept
Bolus dla krów ułatwiający
wydalenie łożyska

10 szt.
ułatwia wydalenie łożyska
chroni przed rozwojem stanu zapalnego macicy
zmniejsza ilość interwencji po porodzie

Rinsept wspomaga naturalny proces wydalenia łożyska
poprzez dostarczanie substancji mineralnych niezbędnych
do prawidłowej kurczliwości mięśni oraz rozluźniających
kotyledony. Zawarte w nim ekstrakty roślinne wspomagają organizm w hamowaniu rozwoju stanów zapalnych
macicy. W efekcie zmniejsza się liczba interwencji odklejania łożyska przez lekarza oraz ilość stosowanych antybiotyków domacicznych.

Skład:
kwasy tłuszczowe, węglan wapnia, tlenek magnezu, sole kwasów tłuszczowych, algi, pluskwica groniasta, Caulophyllum, chinowiec, Helonias dioica, mikroelementy.
Stosowanie:
podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza). Krowom lub
pierwiastkom podwyższonego ryzyka: tuż po wycieleniu. Krowom lub pierwiastkom które nie wydaliły łożyska: 6-8 godzin po
wycieleniu. Najlepsze efekty uzyskuje się podając Rinsept tuż po
porodzie razem z Metriseptem.

Czy wiesz, że... Każda interwencja polegająca na wkładaniu ręki do dróg rodnych krowy niesie za sobą duże ryzyko zakażenia wtórnego macicy.

Zalety:

Korzyści:

•

rozluźnia zaczepy łożysko-macica

•

mniej wydatków na płukanki

•

hamuje rozwój stanu zapalnego

•

mniej wydatków na leczenie zapaleń macicy

•

przyspiesza wydalenie łożyska

•

wcześniejsza możliwość krycia
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Metrisept
Bolus wspomagający oczyszczenie macicy
po porodzie

10 szt.
oczyszcza macicę i regeneruje nabłonek
przygotowuje macicę do przyjęcia zarodka
przyspiesza wystąpienie widocznej rui

Metrisept wspomaga proces oczyszczenia macicy
po porodzie oraz w przypadku wystąpienia metritis.
Preparat pobudza aktywność skurczową oraz wydziela-nie prostaglandyn, które stymulują rozwarcie szyjki macicy umożliwiając wydalenie lochii i zmniejszając ryzyko
wystąpienia stanów zapalnych macicy. Metrisept ogranicza konsekwencje wynikające z zatrzymania łożyska,
wspomaga regenerację endometrium i terminową inwolucję macicy. Dzięki temu krowy okazują objawy rujowe
przed 45 dniem laktacji, a wysoka skuteczność pierwszej
inseminacji wpływa na poprawę wskaźnika zacieleń.

Skład:
kwasy tłuszczowe, sole kwasów tłuszczowych, algi, nagietek,
goździk, cynamon, witaminy, mikroelementy.
Stosowanie:
podać 1 bolus krowie lub pierwiastce (do żwacza) w 10±5 dniu
po porodzie. Zalecany zwłaszcza po trudnym i długotrwałym
porodzie lub w przypadku zatrzymania łożyska. Metrisept bolus
można podać także każdorazowo po zaobserwowaniu objawów
zapalenia macicy. Najlepsze efekty uzyskuje się podając Metrisept razem z Rinseptem tuż po porodzie.

Czy wiesz, że... Jeszcze w latach 90-tych XX wieku krowy rodziły 1 cielę w roku. Teraz średni okres międzywycieleniowy to
436 dni co oznacza, że na kolejnego cielaka trzeba czekać dłużej o 2 miesiące.

Zalety:

Korzyści:

•

łatwiejsze oczyszczenie macicy

•

mniejsza liczba zapaleń macicy

•

szybsza regeneracja nabłonka

•

skuteczniejsze zacielenia

•

terminowa inwolucja macicy

•

oszczędność porcji nasienia
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Ovulik herbal
Produkt optymalizujący objawy rujowe

5 kg
zwiększa objawy rujowe
zawiera kluczowe dla rozrodu składniki
wspomaga implantację zarodków

Ovulik herbal wpływa na poprawę wskaźników rozrodu
krów Przyczynia się do wystąpienia wyraźnych objawów
rujowych i zwiększa skuteczność inseminacji. Produkt
aktywizuje enzymy decydujące o implantacji zarodków,
dzięki czemu zwiększa ich przeżywalność. Ovulik herbal uzupełnia energię, niweluje niedobory β-karotenu
oraz witamin i mikroelementów wpływających na syntezę hormonów. Ogranicza również powstawanie cyst
jajnikowych. Preparat umożliwia indywidualne podejście
do potrzeb zwierzęcia w celu zapobiegnięcia wystąpieniu
zaburzeń rozrodu.

Skład:
gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, β-karoten, selenometionina, witaminy A, D, E
Stosowanie:
Stosować wlewem do pyska w ilości 500 g przez 5 dni przed
planowaną rują, w dniu inseminacji oraz 3-4 dni po inseminacji.

Czy wiesz, że... Niedobór β-karotenu, witaminy E, miedzi, jodu i cynku przyczynia się do występowania cichych rui i cyst
jajnikowych, wydłużenia okresu międzyciążowego oraz zwiększonej zamieralności zarodków, a także obniżenia skuteczności inseminacji.
Zalety:

Korzyści:

•

•

zawiera bardzo wysokie dawki witamin regulujących

krycie w optymalnym terminie dzięki widocznym,
wyraźnym rujom

rozród
•

pomaga na różnych etapach cyklu płciowego

•

większa skuteczność inseminacji

•

wygodny sposób podania

•

skrócenie okresu międzywycieleniowego

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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PIELĘGNACJA WYMIENIA
Produkt
Premium

Elemi maść
Niezawodna kompozycja ziół
wzmacniająca wymię
450 g

4,5 kg

obniża liczbę komórek somatycznych
nawilża i uelastycznia skórę
łagodzi skutki ukąszeń owadów

Elemi jest maścią, która dostarcza składników wspomagających budowanie odporności tkanki gruczołowej.
Korzystnie wpływa na tworzenie środowiska niesprzyjającego bytowaniu mikroorganizmów. Elemi wspomaga
utrzymanie zdrowej tkanki wymienia i korzystnie wpływa
na szeroko pojętą kondycję tego narządu. Po zastosowaniu produktu wymię jest wyraźnie nawilżone, odprężone
i rozluźnione. Codzienny masaż wykonywany z użyciem
maści rozgrzewa i korzystnie wpływa na poprawę ukrwienia. Elemi skutecznie sprawdza się także jako preparat
wspomagający efektywność kuracji antybiotykowej bardzo ostrych stanów zapalnych.

Skład:
żywica elemi, liść miłorzębu japońskiego, ziele jeżówki purpurowej, olejek lawendowy, olejek z drzewa herbacianego, olej
z rokitnika, kamfora.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Słowo elemi pochodzi z języka arabskiego i na początku oznaczało różne żywice stosowane w celach leczniczych. Żywica elemi jest pozyskiwana z kanarecznika, drzewa balsamicznego rosnącego głównie na Filipinach. Należy do
tej samej rodziny co kadzidło i mirra. Starożytni Egipcjanie używali elemi w procesie balsamowania i mumifikacji.
Zalety:

Korzyści:

•

bezkarencyjna

•

•

wzmacnia odporność organizmu

•

działa kojąco i rozluźniająco na wymię

szybko i skutecznie wspomaga organizm w walce ze stanem
zapalnym i obrzękiem wymienia

•

obniża somatykę

•

doskonale regeneruje skórę wymienia

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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PIELĘGNACJA WYMIENIA
Produkt
Premium

Leuca krem
Unikatowa kompozycja ziół
do pielęgnacji wymienia
450 g
obniża liczbę komórek somatycznych
nawilża i uelastycznia skórę
łagodzi skutki ukąszeń owadów

Krem Leuca jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji
w celu zachowania prawidłowego wyglądu i funkcji skóry
oraz zdrowia wymienia. Intensywnie nawilża i wzmacnia
warstwę ochronną naskórka. Delikatna i nietłusta formuła
szybko się wchłania i wygładza naskórek. Preparat zawiera
dodatkowo kompleksowo działające substancje odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry.
Dzięki starannie dobranej mieszaninie ziół ogranicza niekorzystny wpływ czynników środowiskowych i wspomaga
utrzymanie liczby komórek somatycznych na dopuszczalnym poziomie. Ponadto preparat odstrasza owady i łagodzi skutki ukąszeń.

Skład:
koszyczek nagietka, koszyczek arniki, olejek lawendowy, olejek
z drzewa herbacianego, olej i wyciąg z rokitnika.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Zapach lawendy łagodzi nerwice oraz spowodowane nim bóle głowy i bezsenność. Jest jednym z najszerzej wykorzystywanych i najbardziej cenionych ziół. Stosowana zewnętrznie dezynfekuje rany, skaleczenia i owrzodzenia. Wspomaga gojenie się tkanek i minimalizuje tworzenie się blizn.
Roztarte liście z drzewa herbacianego stosowane były przez Aborygenów do leczenia zapalenia skóry. Silne właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne jego olejku do dzisiaj znajdują zastosowanie w produktach medycyny ludowej.

Zalety:

Korzyści:

•

bezkarencyjna

•

mniej pogryzień strzyków

•

łagodzi skutki ukąszeń owadów

•

szybka regeneracja wymienia

•

działa na odparzenia

•

poprawa funkcjonowania gruczołu
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PIELĘGNACJA WYMIENIA
Produkt
Premium

Calendula balsam
Wysokoskoncentrowany balsam nagietkowy
do wymion
450 g
nawilża, ujędrnia i regeneruje skórę
działa ochronnie i wzmacniająco
tworzy barierę ochronną przeciw owadom

Calendula balsam charakteryzuje się wysoką koncentracją ekstraktu z nagietka, który w połączeniu z alantoiną
nawilża skórę wymienia, działa ochronnie, antyseptycznie, zapobiega podrażnieniom oraz przyspiesza proces
regeneracji naskórka. Zawarte w balsamie olejki cytrusowe (cytrynowy i pomarańczowy) wykazują właściwości
wzmacniające, stymulujące, odświeżające, a ponadto stanowią naturalną barierę ochronną przeciw owadom. Regularne stosowanie balsamu wpływa na poprawę kondycji
skóry wymienia. Produkt szybko się wchłania.

Skład:
ekstrakt z nagietka, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy,
alantoina
Stosowanie:
balsam wcierać w skórę wymienia po każdym doju.

Czy wiesz, że... Kwiaty nagietka wykazują działanie bakteriobójcze (m.in. na gronkowce, paciorkowce) oraz grzybobójcze,
ponadto wzmacniają układ odpornościowy organizmu hamując wzrost komórek nowotworowych.
Zalety:

Korzyści:

•

bezkarencyjna

•

zmniejsza liczbę przypadków mastitis

•

wzmacnia i ujędrnia skórę

•

przyspiesza regenerację wymienia

•

łagodzi podrażnienia

•

obniża liczbę komórek somatycznych

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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PIELĘGNACJA WYMIENIA

Helena maść
Maść z olejkiem japońskiej mięty
pieprzowej, nagietkiem i propolisem
600 g

4,5 kg

wzmacnia i regeneruje skórę wymienia
nawilża i uelastycznia skórę
szybko się wchłania

Helena maść jest preparatem wspomagającym utrzymanie prawidłowej kondycji gruczołu mlekowego.
Dzięki zawartym w nim składnikom chroni skórę wymienia przed wysuszeniem oraz przyspiesza jego regenerację.
Olejek geraniowy wykazuje działanie regulujące krążenie
krwi przez co działa uelastyczniająco na skórę zabezpieczając ją przed pękaniem. Olejek pomarańczowy wzmacnia tkankę łączną działając rozkurczowo i ujędrniająco.
Dodatek propolisu wspomaga działanie bakteriobójcze
i antywirusowe.

Skład:
olejek z japońskiej mięty pieprzowej, mentol, nagietek, gliceryna, olejek geraniowy, olejek pomarańczowy, propolis.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Propolis, zwany również „kitem pszczelim” jest stosowanym przez pszczoły zlepkiem substancji żywicznych
o silnym działaniu antybakteryjnym. Ze względu na synergistyczne działanie i złożony skład, bakterie nie uodparniają się na
jego działanie. Bardzo szerokie zastosowanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne sprawiło, że jest on postrzegany jako
panaceum na problemy zdrowotne. Bardzo skuteczny w leczeniu trudno gojących się ran, grzybic, stanów ropnych i zapaleń
skóry. Nazwa „propolis” z greckiego oznacza „przedmurze miasta”. Propolis służy pszczołom do uszczelniania ścian ula
i ochrony przed infekcjami.
Zalety:

Korzyści:

•

zwiększa działanie przeciwbakteryjne

•

szybki powrót do zdrowia

•

chroni skórę wymienia przed wysuszeniem, nawilża

•

wymię mniej podatne na zapalenia

i pielęgnuje

•

łagodzi stany zapalne i obrzęki

•

50

zmniejsza bolesność wymienia
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PIELĘGNACJA WYMIENIA

Helena balsam
Balsam z olejkiem japońskiej mięty
pieprzowej i nagietkiem

600 g

4,5 kg

zmniejsza wrażliwość wymienia
chroni przed działaniem czynników zewnętrznych
wspomaga proces regeneracji

Helena balsam to preparat przeznaczony do pielęgnacji wymienia. Dzięki zawartym w nim składnikom
nadaje skórze elastyczność oraz zmniejsza podatność
na podrażnienia. Olejek geraniowy wykazuje działanie
regulujące krążenie krwi, wykazuje również właściwości
hamujące rozwój bakterii. Ekstrakt z nagietka posiada
silne właściwości nawilżające, przeciwzapalne i odbudowujące naskórek. Długotrwałe działanie olejku cytrynowego przyczynia się do zabezpieczenia skóry przed działaniem drobnoustrojów. Regularne wcieranie balsamu
w skórę przynosi ulgę w miejscach ukąszeń owadów oraz
łagodzi świąd. Preparat wspomaga utrzymanie wymienia
w zdrowiu oraz nadaje skórze elastyczność zmniejszając
ryzyko podrażnień.

Skład:
olejek z japońskiej mięty pieprzowej, mentol, nagietek, gliceryna,
olejek geraniowy, olejek cytrynowy.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Olejek geraniowy wykazuje aktywność wobec grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida (środowiskowy
mikroorganizm w grupie wywołujących stan zapalny wymienia) natomiast olejek cytrynowy ma działanie wzmacniające
i chroniące naczynia krwionośne, wykazuje również działanie antybakteryjne.
Zalety:

Korzyści:

•

chroni skórę wymienia przed wysuszeniem, nawilża

•

szybki powrót do zdrowia

i pielęgnuje

•

lepsze ukrwienie

zmniejsza bolesność wymienia, przyspiesza regene-

•

szybko i skutecznie wspomaga organizm w zwalczaniu

•

rację tkanki gruczołowej

stanów zapalnych i obrzęków

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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PIELĘGNACJA WYMIENIA

Helena żel
Żel z olejkiem japońskiej mięty pieprzowej,
nagietkiem i kamforą

600 g

4,5 kg

wzmacnia skórę wymienia, nadając jej jędrność
i elastyczność
działa rozgrzewająco i pielęgnacyjnie
poprawia ukrwienie wymienia

Helena żel to preparat skutecznie wspomagający
prawidłowe funkcjonowanie i zdrowotność wymienia.
Dzięki zawartym w nim naturalnym substancjom ziołowym korzystnie wpływa na prawidłowe działanie układu
odpornościowego. Obecne w składzie olejek eukaliptusowy i lawendowy działają odstraszająco na komary
i inne owady, a ich właściwości łagodzące wykorzystywane
są przy silnych stanach zapalnych skóry. Zawarte w olejku
lawendowym terpeny wpływają pozytywnie na strukturę warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu staję
się ona jędrna i elastyczna. Lawenda zmniejsza ryzyko
ukąszeń owadów. Dodana kamfora wykazuje działanie
rozgrzewające.

Skład:
olejek z japońskiej mięty pieprzowej, mentol, nagietek, gliceryna, olejek eukaliptusowy, olejek lawendowy, kamfora.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Powiedzenie: „Znikać jak kamfora” wzięło się od kryształków kamfory, które pozostawione na powietrzu
ulegają sublimacji, czyli przejściu bezpośrednio ze stanu stałego w gazowy. Ze względu na swoją lotność opary olejku
z kamforowca stosowane były w leczeniu chorób układu oddechowego. Obecnie kamforę stosuje się już tylko zewnętrznie,
do łagodzenia bólu związanego ze zwichnięciami, krwiakami oraz w celu poprawy ukrwienia skóry.
Zalety:

Korzyści:

•

działa rozgrzewająco

•

idealna w okresach chłodu i wiatru

•

uniemożliwia rozwój stanu zapalnego wymienia

•

uodparnia wymię

•

chroni skórę przed wysuszeniem, nawilża i pielęgnuje

•

szybko i skutecznie likwiduje stany zapalne
wymienia i obrzęki
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Nanogel hot
Rozgrzewający żel do pielęgnacji wymion

300 g

600 g

działa rozgrzewająco
przywraca prawidłową kondycję wymienia
wspomaga kurację mastitis

Nanogel hot to rozgrzewający żel stworzony w celu
utrzymania wymienia w jak najlepszej kondycji. Działanie
preparatu oparte jest na innowacyjnych nanocząsteczkach
srebra i miedzi - unikatowych związkach, które chronią
przed szkodliwymi bakteriami i grzybami atakującymi gruczoł mlekowy. Ponadto Nanogel hot zawiera składniki
rozgrzewające i poprawiające przepływ krwi w wymieniu
co wydłuża uczucie ciepła. Olejek goździkowy wykazuje
działanie odświeżające i odkażające a gliceryna poprawia
elastyczność i miękkość skóry. Dzięki żelowej konsystencji
Nanogel hot nie pozostawia tłustego filmu a zawarte w
nich substancje czynne szybko docierają do najgłębszych
warstw naskórka.

Skład:
nanocząsteczki srebra i miedzi, Sense Hot®, ekstrakt z chili,
olejek goździkowy, gliceryna.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia. Stosować w celu utrzymania wymienia w dobrej kondycji i ochrony
przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Czy wiesz, że... Fenicjanie przechowywali wodę, wino i ocet w naczyniach wykonanych ze srebra. Aztekowie za pomocą
miedzi leczyli ból gardła, a Persowie i Hindusi wykorzystywali miedź w leczeniu czyraków, zakażeń oczu oraz wrzodów
miękkich.
Zalety:

Korzyści:

•

preparat w formie żelu

•

szybko się wchłania nie pozostawiając tłustego filmu

•

innowacyjny skład

•

szybko i skutecznie przywraca prawidłową kondycję wymienia

•

zawartość nanocząsteczek srebra i miedzi

•

chroni wymię przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi
i biologicznymi

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Nanogel cool
Chłodzący żel do pielęgnacji wymion

300 g

600 g

działa chłodząco i łagodząco
przywraca prawidłową kondycję wymienia
wspomaga kurację mastitis

Nanogel cool to chłodzący żel stworzony w celu utrzymania wymienia w jak najlepszej kondycji. Działanie preparatu oparte jest na innowacyjnych nanocząsteczkach
srebra i miedzi - unikatowych związkach, które chronią
przed szkodliwymi bakteriami i grzybami atakującymi gruczoł mlekowy. Ponadto Nanogel cool zawiera olejek
miętowy wykazujący działanie chłodzące i odświeżające,
ekstrakt z kasztanowca poprawiający elastyczność naczyń
krwionośnych i polepszający przepływ krwi w wymieniu
oraz glicerynę, która pielęgnuje i nawilża skórę wymienia.
Dzięki żelowej konsystencji Nanogel cool nie pozostawia tłustego filmu a zawarte w nich substancje czynne
szybko docierają do najgłębszych warstw naskórka.

Skład:
nanocząsteczki srebra i miedzi, olejek miętowy, ekstrakt
z kasztanowca, gliceryna.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia. Stosować w okresie okołoporodowym, przy powiększonym wymieniu aby pobudzić krążenie krwi i zmniejszyć napięcie skóry.

Czy wiesz, że... W XIX wieku marynarze podczas długich wypraw umieszczali srebrne monety w beczkach z wodą i winem,
by zachowały świeżość. Hipokrates stosował miedź w leczeniu otwartych ran i podrażnień skórnych.

Zalety:

Korzyści:

•

zawiera metol i wyciąg z kasztanowca

•

•

szybko się wchłania

•

zawiera nanocząsteczki srebra i miedzi
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najskuteczniejszy w okresie okołowycieleniowym przy obrzękach wymienia

•

ma natychmiastowe działanie

•

lepiej wnika do najgłębszych warstw naskórka
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Nanogel mix
Rozgrzewająco-chłodzący żel do pielęgnacji
wymion

300 g

600 g

najpierw rozgrzewa, potem chłodzi
przywraca prawidłową kondycję wymienia
wspomaga kurację mastitis

Nanogel mix to rozgrzewająco-chłodzący żel stworzony w celu utrzymania wymienia w jak najlepszej kondycji.
Działanie preparatu oparte jest na innowacyjnych nanocząsteczkach srebra i miedzi - unikatowych związkach,
które chronią przed szkodliwymi bakteriami i grzybami
atakującymi gruczoł mlekowy. Ponadto Nanogel mix
zawiera składniki rozgrzewające Sense Hot® i poprawiające ukrwienie wymienia - olejek eukaliptusowy. Ekstrakt
z aloesu i D-panthenol zmniejszają podrażnienia skóry wymenia, wspomagają jej regenerację i poprawiają
jej elastyczność i miękkość. Dzięki żelowej konsystencji
Nanogel cool nie pozostawia tłustego filmu a zawarte
w nich substancje czynne szybko docierają do najgłębszych warstw naskórka.

Skład:
nanocząsteczki srebra i miedzi, Sense Hot®, ekstrakty z aloesu
i eukaliptusa, D-panthenol, gliceryna.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia. Stosować w okresie okołoporodowym, przy powiększonym wymieniu aby pobudzić krążenie krwi i zmniejszyć napięcie skóry.

Czy wiesz, że... W czasie I wojny światowej lekarze odkryli, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju zawierającej miedź, rzadziej dochodziło do infekcji.

Zalety:

Korzyści:

•

innowacyjna formuła

•

•

bogaty skład

•

łagodzenie podrażnień

zapewnia odpowiednie działanie zabezpieczające wymię przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi

•

utrzymuje wymię w dobrej kondycji

•

chroni wymię przed patogennymi czynnikami biologicznymi i środowiskowymi

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Euro mint
Balsam z miętą pieprzową i kamforą

450 g
łagodzi stany zapalne wymienia
przyspiesza ustępowanie obrzęków
regeneruje skórę strzyków

Euro mint to balsam do wymion o działaniu rozgrzewającym i relaksującym dla skóry. Korzystnie wpływa
na ukrwienie wymienia i dostarcza składników niezbędnych organizmowi do obrony przed czynnikami chorobotwórczymi. Dzięki zawartości naturalnych substancji
ziołowych wspomaga utrzymanie dopuszczalnej liczby
komórek somatycznych w mleku. Balsam przyspiesza
ustępowanie obrzęków wymienia oraz nawilża skórę
strzyków, zapobiegając jej pękaniu.

Skład:
olejek z japońskiej mięty pieprzowej, kamfora, gliceryna.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Mechanizm antybakteryjnego działania olejku z japońskiej mięty pieprzowej polega na uszkadzaniu ściany
komórkowej i błony cytoplazmatycznej drobnoustrojów, co doprowadza do wycieku cytoplazmy i śmierci komórki.

Zalety:

Korzyści:

•

działa rozgrzewająco

•

idealny w okresach chłodu i wiatru

•

silne działanie przeciwbakteryjne i antyseptyczne

•

uodparnia wymię

•

bezkarencyjny

•

szybko i skutecznie likwiduje stany zapalne i obrzęki
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PIELĘGNACJA WYMIENIA

Euro żel
Żel z miętą pieprzową i kamforą

450 g
łagodzi obrzęki i wspomaga zwalczanie mastitis
nawilża i pielęgnuje skórę wymienia
szybko się wchłania

Euro żel to preparat do wymion o działaniu rozgrzewającym i pielęgnacyjnym. Olejek japońskiej mięty pieprzowej
w połączeniu z kamforą działają rozgrzewająco. Ekstrakt
z nagietka przynosi ukojenie, a dodatek substancji nawilżających zapewnia utrzymanie elastyczności skóry strzyków.
Forma lekkiego żelu ułatwia szybkie wchłonięcie olejków.

Skład:
olejek z japońskiej mięty pieprzowej, ekstrakt z nagietka,
kamfora, gliceryna.
Stosowanie:
codziennie po każdym doju wcierać w skórę wymienia.

Czy wiesz, że... Nazwa botaniczna nagietka pochodzi od łacińskiego słowa „kalendulae”, oznaczającego pierwszy dzień
kalendarza rzymskiego. Skojarzenie to wynika z tendencji nagietka do rozkwitania na początku prawie każdego miesiąca.
Starożytni Rzymianie nazywali go także „solsequium”, co oznaczało „słoneczny kwiat”, ponieważ kwiaty nagietka otwierają
się o brzasku, a zamykają o zmroku. Dzięki dużej zawartości karotenoidów, płatki nagietka były wykorzystywane w starożytnej Grecji do barwienia materiału i jedzenia, m.in. sera i masła.

Zalety:

Korzyści:

•

działa rozgrzewająco

•

idealna w okresach chłodu i wiatru

•

ochrania skórę wymienia przed wysuszeniem,

•

uodparnia wymię

nawilża i pielęgnuje

•

szybko wnika w głąb wymienia

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Helena
proderm forte
Dezynfekcyjny koncentrat do higieny
przedudojowej wymion
1l

5l

20 l

skutecznie myje i dezynfekuje
pielęgnuje skórę strzyków
zmniejsza ryzyko zakażenia wymienia

Helena proderm forte jest wyjątkowo wydajnym
koncentratem łączącym w sobie doskonałe właściwości
myjące z silnym działaniem antybakteryjnym. Preparat
szybko i skutecznie rozmiękcza brud i umożliwia jego łatwe usunięcie. Regularne stosowanie Heleny proderm
forte zmniejsza ryzyko zakażenia wymienia zapewniając jednocześnie doskonałe nawilżenie skóry strzyków.
Preparat przeznaczony jest do przedudojowej higieny
wymion, niezależnie od stosowanej metody jej przeprowadzania. Znakomicie nadaje się do odkażania ściereczek
przeznaczonych do mycia wymion i nie przedostaje się do
mleka.

Skład:
czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, amfoteryczny środek powierzchniowo
czynny, substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca
jakość piany, gliceryna.
Stosowanie:
przygotować roztwór do dezynfekcji strzyków przed każdym dojem w stężeniu zależnym od metody przeprowadzania
oczyszczania i dezynfekcji strzyków. Oczyszczanie ręcznikami:
0,5%; opryskiwanie wymion: 5%; pianowanie strzyków: 40%.

Czy wiesz, że... Prawidłowa higiena przedudojowa pozawala na ograniczenie występowania bakterii w mleku nawet
o 75%.
Zalety:

Korzyści:

•

•

skutecznie myje, rozmiękcza brud i umożli-

zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii
i wywoływaniu zapaleń

wia jego łatwe usunięcie
•

zmniejsza ryzyko zakażenia wymienia

•

obniża somatykę

•

nawilża i pielęgnuje skórę strzyków

•

jędrna skóra jest mniej podatna na zapalenia

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Jednorazowe
ręczniki celulozowe
Do oczyszczania wymion przed dojem
Opakowanie zbiorcze: 6 rolek x 1000 arkuszy (22x25 cm)
mocne i trwałe o dużej chłonności
wspomagają przedudojowy masaż wymienia
zapobiegają przenoszeniu patogenów

Jednorazowe ręczniki o dużej chłonności przeznaczone
są do oczyszczania wymion przed dojem. Wykonane
z celulozy arkusze są mocne i wytrzymałe, więc nie
rozrywają się podczas stosowania, a dzięki swojej
fakturze stymulują wymię podczas wycierania, zastępując
masaż przedudojowy. Skutecznie pozwalają usunąć brud
i osuszyć strzyki przed założeniem kubków udojowych.
Ręczników można używać na sucho lub po zwilżeniu,
a stosowanie oddzielnego arkusza dla każdej krowy zapobiega przenoszeniu patogenów między zwierzętami.

Skład:
100% celuloza.
Stosowanie:
oczyszczać wymię lub strzyki przed każdym dojem przy użyciu
osobnego arkusza ręcznika dla każdej krowy.

Czy wiesz, że... Dzięki masażowi przedudojowemu, oczyszczając wymienię do doju, nie tylko dbasz o wysoką jakość mleka
pod względem higienicznym, ale również stymulujesz przysadkę mózgową do wydzielania oksytocyny niezbędnej do prawidłowego przebiegu doju.
Zalety:

Korzyści:

•

mocne i trwałe o dużej chłonności

•

nie rozdzierają się w trakcie stosowania

•

wspomagają przedudojowy masaż wymienia

•

szybszy dój

•

zapobiegają przenoszeniu patogenów

•

brak możliwości przenoszenia zapaleń na inne krowy
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Nasączane ręczniki
celulozowe
Do przedudojowej higieny wymion
Wiaderko: 1000 arkuszy (22x25 cm)
skutecznie oczyszczają wymię przed dojem
zapobiegają rozprzestrzenianiu mastitis
wspomagają przedudojowy masaż wymienia

Ręczniki nawilżane to zamknięte w wiaderku arkusze
celulozowe, nasączone środkiem do dezynfekcji, który skutecznie myje, oczyszcza i pielęgnuje wymiona.
Środek ten nie podrażnia i nie wysusza skóry, dzięki
czemu może być regularnie stosowany. Stopień zwilżenia ręczników pozwala na dokładne oczyszczenie wymienia, a jednocześnie strzyki po ich zastosowaniu nie
pozostają mokre. Dzięki temu nie ma konieczności
osuszania strzyków przed założeniem kubków udojowych. Niezmiernie istotny jest fakt, że przy użyciu
ręczników jednorazowych mamy każdorazowo gwarancję
ich czystości. Ponadto są one gotowe do użycia, dzięki
czemu skracają czas, jaki należy przeznaczyć na czynności związane z dezynfekcją wymion. Szczelne zamknięcie
w wiaderku sprawia, iż ręczniki nie tracą swoich właściwości odkażających w czasie przechowywania.

Skład:
czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, amfoteryczny środek powierzchniowo
czynny, substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca
jakość piany, gliceryna
Stosowanie:
oczyszczać wymię lub strzyki przed każdym dojem przy użyciu
osobnego arkusza ręcznika dla każdej krowy.

Czy wiesz, że... Stosując jednorazowe nawilżane ręczniki w higienie przedudojowej zapobiegasz przenoszeniu drobnoustrojów
z krowy na krowę ograniczając występowanie nowych przypadków masistis wywołanych przez drobnoustroje zakaźne.
Zalety:

Korzyści:

•

produkt gotowy do użycia

•

krótszy czas przygotowania wymienia do doju

•

zapobiegają rozprzestrzenianiu mastitis

•

mniej zapaleń wymienia, niższa somatyka

•

dokładnie oczyszczają strzyki

•

brak możliwości przenoszenia infekcji na inne krowy

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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HP Spray dip
Preparat do maszynowej higieny
strzyków po doju

20 l
skutecznie chroni wymię
zmniejsza ryzyko infekcji
nawilża i pielęgnuje skórę strzyków

HP spray dip to preparat przeznaczony do spryskiwania strzyków po doju. Polecany do stosowania w robotach udojowych. Silne właściwości
odkażające wynikające z zawartości nadtlenku wodoru
zabezpieczają wymię przed infekcją. Preparat wykazuje
szczególną skuteczność wobec bakterii beztlenowych.
Dodatek gliceryny nadaje preparatowi właściwości
nawilżające i ochronne zapewniając pielęgnację skóry
strzyków.

Skład:
nadtlenek wodoru, gliceryna.
Stosowanie:
bezpośrednio po udoju spryskać strzyki preparatem. Nie należy
rozcieńczać preparatu ani mieszać z innymi środkami chemicznymi.

Czy wiesz, że... Schorzenia wymienia (mastitis) są jednym z najczęściej występujących problemów w stadach bydła mlecznego generującym wysokie straty ekonomiczne związane z leczeniem, obniżeniem produkcji mleka oraz brakowaniem zwierząt
ze stada.
Zalety:

Korzyści:

•

bezkontaktowy natrysk na strzyki

•

brak możliwości przenoszenia zapaleń na inne krowy

•

skuteczna ochrona wymienia

•

zmniejsza ryzyko infekcji gruczołu mlekowego

•

nawilżenie i pielęgnacja skóry strzyków

•

jędrna skóra jest mniej podatna na zapalenia
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Helena
dip forte
Gęsty płyn do dippingu
na bazie kwasu mlekowego
1 kg

5 kg

20 kg

działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo
chroni skórę strzyków przed wysuszeniem
tworzy widoczną warstwę ochronną

Helena dip forte wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Nie skapuje. Tworzy widoczną
warstwę zabezpieczającą przed wnikaniem drobnoustrojów przez kanał strzykowy. Ogranicza ryzyko zakażenia
wymienia, a jednocześnie jest bezpieczna w stosowaniu.
Helena dip forte zawiera kwas mlekowy, który wchodzi
w skład naturalnego czynnika nawilżającego (NMF),
odpowiedzialnego za wiązanie wody w skórze oraz jej
mechaniczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
Dzięki temu zmniejsza utratę wody ze skóry i sprawia,
że staje się ona bardziej elastyczna. Ponadto kwas mlekowy wykazuje działanie bakteriobójcze. Wysoka zawartość ekstraktu z kasztanowca gwarantuje działanie przeciwobrzękowe i obkurczające, zapobiega mikrourazom,
które mają miejsce podczas doju. Wyciąg z nagietka regeneruje oraz chroni skórę strzyków przed wysuszeniem.

Skład:
kwas mlekowy, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z kasztanowca,
gliceryna.
Stosowanie:
bezpośrednio po udoju zanurzyć każdy strzyk w preparacie
przy użyciu specjalnego kubka do dippingu.
Dostępny również w wersji zimowej Helena dip forte zima:
nie zamarza do temperatury -18°C, tworzy widoczną warstwę
chroniącą skórę strzyków przed działaniem niskich temperatur
i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zabezpiecza
skórę strzyków przed pękaniem i ogranicza ryzyko zakażania
wymienia.

Czy wiesz, że... Jednym w elementów 5-punktowego programu zwalczania mastitis u bydła mlecznego jest rEregularna higiena poudojowa strzyków w postaci dippingu. Prawidłowo wykowany dipping może ograniczyć
nowe przypadki występowania zapalenia wymienia nawet o 90%.
Zalety:

Korzyści:

•

działa pielęgnacyjnie i nawilżająco

•

jędrna skóra jest mniej podatna na zapalenia

•

tworzy widoczną warstwę ochronną na strzyku

•

obniża somatykę

•

silne działanie bakterio- i wirusobójcze

•

zabezpiecza strzyki między dojami

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Over dip
Gęsty płyn do dippingu na bazie kompleksu
organicznego jodu

1 kg

5 kg

20 kg

zawiera 5000 ppm aktywnego jodu
tworzy widoczną powłokę ochronną
nie powoduje przesuszenia skóry strzyków

Over dip jest preparatem przeznaczonym do stosowania po doju w formie dippingu. Charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją aktywnego jodu (5000 ppm) gwarantującą jego wysoką skuteczność. Over dip wyróżnia
się szerokim spektrum działania. Preparat tworzy na
powierzchni skóry widoczną powłokę stanowiącą barierę
ochronną przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
a zawarta w Over dip gliceryna nawilża skórę strzyków
zwiększając jej jędrność i elastyczność. Nawet długotrwałe stosowanie preparatu nie powoduje przesuszenia
skóry strzyków i jest bezpieczne dla krowy i hodowcy.

Skład:
PVP-jod, gliceryna.
Stosowanie:
bezpośrednio po udoju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.
Dostępny również w wersji zimowej Over dip zima:
nie zamarza do temperatury -18°C. Długo utrzymuje się na
strzyku i tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą przed chłodem i wiatrem. Obecne w preparacie substancje pielęgnacyjne
zapobiegają pękaniu skóry strzyków podczas mrozów.

Czy wiesz, że... Mastitis prowadzi do skrócenia okresu użytkowania krów, gdyż w 15% jest przyczyną brakowania zwierząt
ze stada. Chore krowy tracą około 20% swojej wydajności mlecznej, co wpływa na pogorszenie opłacalności produkcji. Warto
podkreślić, że wzrost liczby komórek somatycznych do 400 tys./ml mleka wiąże się ze spadkiem wydajności o 10%.

Zalety:

Korzyści:

•

nawilża i pielęgnuje skórę strzyków

•

dzięki regularnemu stosowaniu obniża LKS

•

łatwo się nanosi

•

można go stosować długo, bez ryzyka infekcji

•

skóra w dobrej kondycji mniej podatna na zapalenia
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Green dip
Silny preparat do dippingu

1 kg

5 kg

20 kg

pielęgnuje skórę strzyków
ogranicza liczbę komórek somatycznych
nie skapuje ze strzyków

Green dip jest preparatem przeznaczonym do poudojowego dippingu strzyków. Obecny w składzie preparatu
ekstrakt z nagietka pielęgnuje skórę strzyków i wspomaga proces regeneracji, a dodatek substancji nawilżających
utrzymuje jej elastyczność i jędrność. Obecny w preparacie diglukonian chlorheksydyny zapobiega rozprzestrzenianiu się niekorzystnej mikroflory bakteryjnej. Green
dip dzięki gęstej konsystencji utrzymuje się na strzyku, co
gwarantuje długotrwałe działanie preparatu na skórę. Wyraźny, szmaragdowy kolor pozwala na łatwe sprawdzenie
czy zabieg został przeprowadzony prawidłowo i preparat
został naniesiony równomiernie na wszystkie strzyki.

Skład:
diglukonian chlorheksydyny, ekstrakt z nagietka, gliceryna.
Stosowanie:
bezpośrednio po udoju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.
Dostępny również w wersji zimowej Green dip zima:
nie zamarza do temperatury -18°C. Tworzy widoczną warstwę
na skórze strzyków chroniąc ją przed niekorzystnym wpływem
niskich temperatur. Dodatek substancji pielęgnujących zapobiega szkodliwemu działaniu chłodu i wiatru.

Czy wiesz, że... Około 30-50% krów mlecznych w Polsce posiada wymię zakażone bakteriami wywołującymi mastitis, czyli
stany zapalne wymienia. Tylko u 2-5% krów notuje się postacie kliniczne, u pozostałych zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo, jako tzw. postacie podkliniczne.

Zalety:

Korzyści:

•

stanowi barierę dla patogenów

•

uniemożliwia rozwój infekcji wpływając na obniżenie LKS

•

tworzy widoczną warstwę na strzyku

•

łatwa kontrola czy zabieg został wykonany

•

nawilża i pielęgnuje skórę strzyków

•

jędrna skóra mniej podatna na zapalenia
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Helena
jod forte
Jodowy preparat do dippingu
1 kg

5 kg

20 kg

zabezpiecza wymię przed zakażeniem
tworzy powłokę stanowiącą barierę dla patogenów
dobrze widoczna na strzykach

Helena jod forte jest preparatem do poudojowej higieny strzyków w formie dippingu. Dzięki wysokiej zawartości jodu (5000 ppm) działa niezwykle szybko stwarzając niekorzystne warunki do rozwoju bakterii, wirusów,
pleśni i grzybów. Preparat długo utrzymuje się na strzyku,
a obecne w składzie substancje pielęgnacyjne działają
nawilżająco i zapobiegają pękaniu skóry strzyków. Dzięki
temu Helena jod forte pomaga utrzymać zawartość
komórek somatycznych na odpowiednim poziomie.

Skład:
nieorganiczny kompleks jodu, gliceryna.
Stosowanie:
bezpośrednio po udoju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.
Dostępny również w wersji zimowej Helena jod forte zima:
nie zamarza do temperatury -18°C. Preparat do stosowania
w warunkach niskich temperatur. Wysoka zawartość aktywnego jodu zapewnia szybką i skuteczną dezynfekcję strzyków.
Tworzy na powierzchni skóry widoczną powłokę stanowiącą
barierę dla patogenów. Jednocześnie, dzięki specjalnej formie,
w jakiej występuje jod, nawet długotrwałe stosowanie preparatu
nie powoduje przesuszenia skóry strzyków, a dodatek substancji
pielęgnujących pozwala na utrzymaniu skóry strzyków w dobrej
kondycji.

Czy wiesz, że... TOK czyli terenowy odczyn komórkowy to metoda wczesnego wykrywania podklinicznych stanów zapalnych
wymienia. Wykonuje się go przy użyciu specjalnej płytki i płynu diagnostycznego. O liczbie komórek somatycznych w mleku świadczy stopień zmiany konsystencji mleka. Im jest on większy tym wyższy poziom LKS. Największą zaletą TOK jest
prostota i szybkość wykonania. Ponadto metoda ta daje możliwość indywidulanego podejścia do zwierzęcia i wykonanie testu
osobno dla każdej ćwiartki.

Zalety:

Korzyści:

•

ujędrnia i nawilża skórę strzyków

•

jędrna skóra mniej podatna na zapalenia

•

długo utrzymuje się na strzyku

•

wysoka skuteczność , efekt działania utrzymuje się długo

•

delikatny dla skóry

•

obniża somatykę
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REVO
Proderm
Koncentrat do przedudojowej higieny
wymienia
5l

20 l

opryskiwania skutecznie myje i dezynfekuje
pielęgnuje skórę strzyków
bezpieczny w stosowaniu

Revo proderm to koncentrat do przedudojowej dezynfekcji strzyków.

Skład:
czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki, amfoteryczny środek powierzchniowo czyn-

Preparat skutecznie rozmiękcza brud, myje i dezynfekuje skórę strzyków. Regularne stosowanie zapobiega
rozprzestrzenianiu się patogenów a tym samym stanów
zapalnych. Można go zastosować do odkażania ścierek
przeznaczonych do mycia wymion, pianowania oraz.
Nie przedostaje się do mleka.

ny, substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość
piany, gliceryna.
Stosowanie:
przygotować roztwór do dezynfekcji strzyków przed każdym dojem w stężeniu zależnym od metody przeprowadzania
oczyszczania i dezynfekcji strzyków. Oczyszczanie ręcznikami:
0,5%; opryskiwanie wymion: 5%; pianowanie strzyków: 40%.

Czy wiesz, że... Odpowiednie przygotowanie wymienia przed dojem( prawidłowe oczyszczenie i wysuszenie) znacząco poprawia ogólną higienę doju i jednocześnie zachowuje wysoką jakość mleka.

Zalety:

Korzyści:

•

rozmiękcza brud, skutecznie myje i dezynfekuje

•

ogranicza rozprzestrzenianie patogenów

•

nawilża skórę strzyków, nie podrażnia

•

odpowiednio nawilżona skóra jest mniej podatna na infekcje

•

zmniejsza ryzyko zakażenia wymienia

•

zdrowsze stado
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REVO 1

Gęsty dip na bazie chlorheksydyny do
higieny poudojowej wymienia.

20 kg
tworzy ochronę przeciw bakteriom, wirusom i grzybom
pielęgnuje skórę wymienia
widoczna powłoka na strzyku

Revo 1 to gęsty dip do higieny poudojowej wymienia na
bazie chlorheksydyny.

Skład:

Gęsta konsystencja preparatu tworzy barierę ochronną
przeciw bakteriom, wirusom i grzybom. Zawarty w nim
olejek miętowy działa odstraszająco na owady a gliceryna
nawilża i pielęgnuje skórę strzyków.

Stosowanie:

chlorheksydyna, olejek miętowy, gliceryna

bezpośrednio po doju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.

Czy wiesz, że... Prawidłowe wykonanie higieny przed- i poudojowej redukuje liczbę przypadków mastitis z 70% do 20%?

Zalety:

Korzyści:

•

gęsty

•

dobrze utrzymuje się na strzyku, nie skapuje

•

intensywnie czerwony kolor

•

łatwa kontrola poprawnego wykonania zabiegu

•

zawiera olejek miętowy

•

działa kojąco i odstrasza owady
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REVO 2

Gęsty dip na bazie kwasu mlekowego do
poudojowej higieny wymienia

20 kg
tworzy widoczną warstwę ochronną
hamuje rozwój patogenów
nawilża i regeneruje skórę strzyków

Revo 2 to gęsty preparat do poudojowej higieny wymienia. Dzięki zawartości kwasu mlekowego skutecznie hamuje rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej wywołującej
mastitis oraz utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia
skóry strzyków.

Skład:
Kwas mlekowy, olejek cytrynowy, ekstrakt z aloesu, gliceryna
Stosowanie:
bezpośrednio po doju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.

Olejek cytrynowy wykazuje działanie antyseptyczne oraz
odstrasza owady a ekstrakt z aloesu łagodzi podrażnienia
skórne, działa kojąco.

Czy wiesz, że... Dzięki zawartości antyprostaglandyny sok z aloesu działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, a więc można go
stosować na stany zapalne powstałe na skórze w procesie gojenia się ran nawet o podłożu bakteryjnym.

Zalety:

Korzyści:

•

bogaty skład

•

•

odpowiednia gęstość

•

nawilża i regeneruje skórę strzyków

zapewnia optymalną ochronę przed czynnikami mikrobiologicznymi i środowiskowymi

•

nie skapuje ze strzyków, długo się utrzymuje

•

odpowiednio nawilżona skóra jest mniej podatna na infekcje
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HIGIENA DOJU

REVO 3

Dip do higieny poudojowej na bazie
nadtlenku wodoru

20 kg
długo utrzymuje się na strzyku
hamuje rozwój niekorzystnej mikroflory bakteryjnej
regeneruje skórę strzyków

Revo 3 to preparat do poudojowej higieny wymienia na
bazie nadtlenku wodoru, dzięki czemu skutecznie hamuje
rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej, działa przeciwzapalnie, wzmacnia naczynka i wspiera regenerację skóry.
Zawarta w nim alantoina działa kojąco, łagodząco i przyspiesza gojenie ran.

Skład:
Nadtlenek wodoru, alantoina, gliceryna
Stosowanie:
bezpośrednio po doju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.

Czy wiesz, że... Alantoina ma za zadanie nawilżać przesuszoną skórę i koić wywołany tym dyskomfort. Ma działanie
regeneracyjne -zmniejsza liczne zaczerwienienia, łagodzi pieczenie, pobudza produkcję komórek. Ma również działanie
przeciwzapalne. Dzięki zastosowaniu alantoiny naskórek staje się bardziej gładki i miękki.
Zalety:

Korzyści:

•

długo utrzymuje się na strzyku

•

skutecznie chroni wymię przed inwazją patogenów

•

zawiera alantoinę

•

koi i łagodzi podrażnienia

•

łatwo się nanosi

•

regularne stosowanie utrzymuje wymię w dobrej kondycji
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REVO
Premium
Gęsty dip na bazie nanosrebra do
poudojowej higieny wymienia
20 kg
działa przeciwzapalnie
bogata formuła optymalnie zabezpiecz wymię przed
niekorzystnym działaniem patogenów
długo utrzymuje się na strzyku

Revo premium to gęsty dip do higieny poudojowej na
bazie nanosrebra.

Skład:

Nanosrebro uważne jest za naturalny, bezkarencyjny
antybiotyk, działa przeciwzapalnie, ma właściwości ściągające i ułatwia gojenie ran. Zawarty w produkcie olejek lawendowy działa ochronnie, przeciwgrzybiczo oraz
odstraszająco na owady. Alantoina pobudza regenerację
skóry, działa łagodząco, pomaga utrzymać skórę w dobrej
kondycji. Gliceryna nawilża i regeneruje podrażnioną skórę strzyków.

Stosowanie:

Srebro koloidalne, olejek lawendowy, alantoina, gliceryna

bezpośrednio po doju zanurzyć każdy strzyk w preparacie przy
użyciu specjalnego kubka do dippingu.

Czy wiesz, że... Lekarstwo na wszelkie problemy skórne. Regeneruje i nawilża naskórek oraz łagodzi podrażnienia.
Przyspiesza gojenie się ran i jest najlepszą z form terapii stosowanych przy oparzeniach, ponadto doskonale sprawdza się
także przy zapaleniach skórnych, egzemach, grzybicach i odleżynach.
Zalety:

Korzyści:

•

zawiera nanosrebro

•

działa jak „naturalny antybiotyk”

•

nie skapuje

•

zabezpiecza wymię między kolejnym dojem

•

zawiera składniki pielęgnacyjne

•

skóra w dobrej kondycji jest mniej podatna na zapalenia
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Blue spray
Płyn do terapii schorzeń racic
w formie oprysku

500 ml
likwiduje stany zapalne
utwardza róg
stymuluje regenerację tkanek

Blue spray jest przeznaczony do opryskiwania racic
w trakcie terapii schorzeń o różnym podłożu. Preparat
wspomaga likwidację stanów zapalnych, utwardzanie rogu
racicowego i regenerację tkanki skórnej. Blue spray jest
wyjątkowo skuteczny w terapii zanokcicy (dermatitis digitalis) i zapalenia skóry szpary międzyracicowej (dermatitis
interdigitalis). Stosowanie oprysku umożliwia miejscową
aplikację. Gęsta konsystencja zapewnia długotrwały kontakt preparatu z racicą, a dzięki niebieskiemu zabarwieniu
tworzy widoczną powłokę.

Skład:
chelat miedzi, chelat cynku, kwasy organiczne (kwas mlekowy,
kwas octowy).
Stosowanie:
spryskiwać preparatem Blue spray miejsca zmienione chorobowo, po uprzednim oczyszczeniu racicy. Zabieg powtarzać
do ustąpienia procesu chorobowego. Profilaktycznie preparat
stosować do dezynfekcji i regeneracji rogu racicowego.

Czy wiesz, że... Najważniejszym efektem użycia cynku w terapii schorzeń racic jest jego działanie wspomagające
w procesie odbudowy tkanki skórnej i działanie bakteriobójcze.
Zalety:

Korzyści:

•

ergonomiczna butelka z dyszą

•

wygoda stosowania

•

łatwość aplikacji na stanowiskach i w hali udojowej

•

szybka poprawa stanu racic

•

dobre dotarcie do miejsc objętych zmianami chorobowymi

•

bardzo niskie koszty użycia
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Blue bath
forte
Stężony roztwór do kąpieli racic
20 l
łatwo się wchłania
działa kontaktowo na całą powierzchnię skóry
oparty na chelatach miedzi i cynku

Blue bath forte to stężony roztwór służący do przygotowania płynu do kąpieli racic. Jego regularne stosowanie wspomaga naturalne procesy obronne pozwalające
utrzymać zdrowotność racicy. Aktywnymi składnikami
preparatu są minerały miedzi i cynku w postaci chelatowej, które są bardziej rozpuszczalne i stabilne niż minerały
siarczanowe, a tym samym zapewniają szybszy i silniejszy
efekt. Zawarty w preparacie aldehyd glutarowy działa pielęgnacyjnie, a salicylan metylu wpływa na regenerację skóry. Regularne stosowanie preparatu pozwala na utrzymanie racic zwierząt w dobrej kondycji. W odróżnieniu od
siarczanu miedzi, Blue bath forte ulega biodegradacji.

Skład:
glicynowy chelat cynku, glicynowy chelat miedzi, salicylan metylu, aldehyd glutarowy
Stosowanie:
Na bazie koncentratu Blue Bath Forte przygotować 5% roztwór
i napełnić nim wannę. Przygotowanego roztworu nie stosować
dłużej niż 2 dni, dla nie więcej niż 150 zwierząt. Zabieg powtarzać 1 w tygodniu.

Czy wiesz, że... Minerały w formie chelatów umieszczone są w cząsteczce białkowej odpornej na działanie kwasów, dzięki
czemu chroni ona składniki mineralne przed niszczącym działaniem odchodów zwierzęcych. Ze względu na swój organiczny
nośnik są kilkanaście razy lepiej wchłaniane…
Zalety:

Korzyści:

•

działa na zewnętrzne i wewnętrzne części racicy

•

pewność, że każda krowa przejdzie przez wannę

•

łagodny dla skóry i racic

•

brak zarażania innych osobników

•

nie wchodzi w reakcję z odchodami

•

wygodna forma kuracji
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Overmax
hoof bath
Specjalistyczny koncentrat do kąpieli racic
ograniczający występowanie kulawizn
5l

20 l

oparty na aldehydzie glutarowym i salicylanie metylu,
które wykazują działanie bakterio-, wiruso- oraz grzybobójcze
wspomaga proces gojenia stanów zapalnych skóry
pozwala kontrolować i ograniczać liczbę kulawizn w stadzie

OVERmax hoof bath dzięki unikalnej kompozycji
składników czynnych
wykazuje działanie bakterio-,
wiruso- oraz grzybobójcze, poprawia zdrowotność racic.
Zawarty w preparacie aldehyd glutarowy zapobiega
rozprzestrzenianiu zakażeń, zaś salicylan metylu wykazuje
silne działanie przeciwzapalne. Regularne stosowanie
preparatu pozwala na utrzymanie racic zwierząt
w dobrej kondycji. Produkt odpowiednio przylega do
rogu racicowego zapewniając długotrwały efekt działania.
Charakterystyczna barwa pozwala na identyfikację
przeprowadzonej kąpieli.

Skład:
Aldehyd glutarowy, glioksial, salicylan metylu.
Stosowanie:
na bazie OVERmax hoof bath należy przygotować 2–5 % roztwór i napełnić nim wannę. Przygotowany roztwór stosować nie
dłużej niż 2 dni, dla nie więcej niż 150 zwierząt. Zabieg powtarzać raz w tygodniu.

Czy wiesz, że... W przypadku programu profilaktycznego mającego na celu ograniczenie częstotliwości występowania kulawizn podstawę stanowi dbałość o higienę w oborze oraz prowadzenie regularnych kąpieli racic.
Zalety:

Korzyści:

•

skuteczny w stanach zapanych

•

wysokie skoncentrowanie substancji czynnych

•

szybko dociera do miejsc objętych zmianami chorobowymi

•

brak zarażania innych osobników

•

działa na zewnętrzne i wewnętrzne części racicy

•

wygodna form kuracji
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RACICE

Pedi
Bolus dla krów mlecznych i jałówek
poprawiający stan zdrowotny racic

10 szt.
zmniejsza ilość kulawizn w stadzie
poprawia produkcyjność krów
wydłuża okres użytkowania zwierząt

Występowanie kulawizn w stadach krów mlecznych jest
jednym z najważniejszych powodów obniżenia produkcyj-ności krów. Schorzenia racic przyczyniają się do zmniejszenia wydajności mleka, zaburzeń rozrodu i przedwczesnego brakowania zwierząt ze stada, co prowadzi do
ogromnego wzrostu kosztów i obniżenia opłacalności
produkcji mleka.
Pedi dostarcza krowie niezbędnych mikroelementów
i witamin odpowiedzialnych za odbudowę tkanki skórnej
i rogu racicy. Zawarte w preparacie wyciągi ziołowe wspomagają organizm w zwalczaniu infekcji. Dzięki temu ilość
oraz stopień zaawansowania kulawizn w stadzie wyraźnie
się obniża. Efekty zastosowania preparatu są widoczne już
po 3 tygodniach.

Skład:
kwasy tłuszczowe, fosforan magnezu, węglan wapnia, sole kwasów tłuszczowych, tlenek magnezu, algi, skrzyp polny, jeżówka
purpurowa, witaminy, mikroelementy.
Stosowanie:
podać 1 bolus krowie lub jałówce aplikatorem (do żwacza).
W trudnych przypadkach można podać bolus ponownie po 40
dniach.

Czy wiesz, że... Prawidłowe zarządzanie stadem krów mlecznych powinno uwzględniać regularne wykonywanie korekcji racic
– najlepiej raz na 6-9 miesięcy. Bardzo ważne jest, aby osoba wykonująca korekcję była faktycznie specjalistą w tym zakresie.
Łatwo można to ocenić zwracając uwagę, czy używa wyłącznie szlifierki, czy wykorzystuje także nóż, np. do wycięcia wrzodu
racicy.

Zalety:

Korzyści:

•

szybsza regeneracja racic

•

poprawa parametrów produkcyjnych

•

wzmocnienie twardości i elastyczności racic

•

mniej przypadków brakowania krów

•

długotrwałe działanie

•

mniej kłopotów z rozrodem
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Myco-Stick
Preparat łagodzący skutki grzybicy

500 ml
pomaga w zwalczaniu grzybicy skóry
zabezpiecza przed ponownymi infekcjami
stymuluje proces odbudowy skóry i sierści

Myco-Stick to innowacyjny preparat wspomagający
zwalczanie grzybic skórnych. Zawarte w preparacie składniki wpływają na wytworzenie naturalnej bariery ochronnej skóry uniemożliwiając wnikanie i rozwój grzybów.
Olejek z drzewa herbacianego oraz propolis zabezpieczają zmienione chorobowo miejsce, korzystnie wpływają na
stan skóry i wspomagają odrost sierści. Preparat działa jak
„naturalny antybiotyk” i wzmacnia system odpornościowy. Myco-Stick jest łagodny i całkowicie bezpieczny dla
skóry zwierząt i ludzi.

Skład:
niejonowa nanocząsteczkowa miedź koloidalna, olejek z drzewa
herbacianego, propolis.
Stosowanie:
preparat nanieść przez rozpylanie na zmienione chorobowo
miejsce. Czynność powtarzać 2–3 razy dziennie. Preparat jest
bezpieczny dla zwierząt młodych, a jego stosowanie nie wymaga
przestrzegania okresu karencji.

Czy wiesz, że... Łacińska nazwa miedzi pochodzi od Cypru, gdzie wydobywano ją już 1500 lat p.n.e. Miedź była prawdopodobnie pierwszym metalem wykorzystywanym przez ludzi. Już w czasach prehistorycznych robiono z niej groty strzał.
Zalety:

Korzyści:

•

łagodny dla skóry

•

szybka likwidacja problemu

•

nie powoduje oporności

•

zabezpieczenie przed przenoszeniem na inne osobniki

•

wygodny spryskiwacz

•

mniej wydatków na leczenie
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Ran-Stick
Preparat do skóry

500 ml
pełni rolę naturalnego opatrunku
stymuluje ziarninowanie ran
nie wywołuje uczucia „pieczenia”

Ran-Stick to innowacyjny preparat wspomagający
gojenie ran i uszkodzeń skóry powstałych m.in. przez
skaleczenia, otarcia i odparzenia. Zawiera opatentowane,
nanocząsteczkowe srebro koloidalne o właściwościach
bakteriobójczych i grzybobójczych. Ran-Stick wspomaga naturalne procesy zachodzące w skórze związane
z gojeniem się ran, a jednocześnie nie podrażnia i nie
wywołuje reakcji alergicznych. Preparat tworzy widoczny
film zabezpieczający przed czynnikami zewnętrznymi oraz
wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia, miękkości i elastyczności naskórka. Ran-Stick jest łagodny dla
skóry i nie wywołuje uczucia pieczenia.

Skład:
eozyna, niejonowe nanocząsteczkowe srebro koloidalne,
alantoina, gliceryna.
Stosowanie:
preparat nanieść przez rozpylanie na zmienione chorobowo
miejsce. Czynność powtarzać 2–3 razy dziennie. Preparat jest
bezpieczny dla zwierząt młodych, a jego stosowanie nie wymaga
przestrzegania okresu karencji.

Czy wiesz, że... Ze względu na to, że nanosrebro nie podrażnia i nie wywołuje reakcji alergicznych zalecane jest jako dezynfekujący dodatek do prania ubranek dziecięcych. Alantoina regeneruje skórę pobudzając tworzenie naskórka. Jest jednym
z głównych składników śluzu ślimaka chilijskiego, którego ekstrakt stanowi poszukiwany składnik kremów dla osób z problemami skórnymi. Właściwości alantoiny, przyspieszające gojenie ran, wykorzystuje się w larwoterapii. Wydzielina czerwii
zawierająca alantoinę przyspiesza oczyszczanie ran, dlatego była wykorzystywana już w czasie starożytnych wojen.

Zalety:

Korzyści:

•

chroni przed infekcjami wtórnymi

•

szybka likwidacja problemu

•

nie powoduje oporności

•

zabezpieczenie przed przenoszeniem na inne osobniki

•

wygodny w aplikacji spryskiwacz

•

mniej wydatków na leczenie
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Silac strong
Preparat do zakiszania

500 g
szybko obniża pH
ogranicza straty w procesie kiszenia
zwiększa strawność kiszonki

Preparat Silac strong zawiera bakterie umożliwiające
prawidłowe zakiszenie materiału zarówno przy dobrych,
jak i gorszych warunkach pogodowych. Wybrane szczepy, produkując kwas mlekowy, przyczyniają się do bardzo
szybkiego obniżania pH zakiszanego materiału i stabilizacji kiszonki już w ciągu kilku tygodni. Pozostałe szczepy wytwarzają dodatkowo kwasy negatywnie działające
na grzyby i drożdże, zmniejszające możliwość ich rozwoju
po otwarciu kiszonki, co jest szczególnie istotne w przypadku kukurydzy skarmianej w okresie letnim. Efektem
jest brak, bądź zdecydowane obniżenie zagrzewania i psucie się paszy.

Skład:
6x1010 j.t.k. bakterii fermentacji mlekowej w 1 g: Enterococcus
faecium, Pediococcus acidilactici, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchneri
Stosowanie:
zawartość opakowania rozpuścić w 50 l czystej wody z ujęcia.
Otrzymanym w ten sposób roztworem spryskiwać równomiernie materiał zakiszany w proporcji 1 l na 1 t surowca używając
aplikatorów bądź spryskiwaczy ręcznych. Roztwór sporządzony
z jednego opakowania wystarcza na zakiszenie 50 t surowca.
Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 h. Najlepsze efekty
osiąga się w ciągu 24 h od rozpuszczenia.

Czy wiesz, że... Silac strong zawiera aż dwa szczepy bakterii produkujących oprócz kwasu mlekowego także kwas octowy.
Dzięki temu najlepiej zabezpiecza przed rozwojem drożdży i grzybów, które są źródłem grzania się kiszonek.
Zalety:

Korzyści:

•

zawiera aż 6 szczepów bakterii

•

niższe koszty żywienia

•

hamuje rozwój pleśni i drożdży

•

mniejsze straty zepsutych kiszonek

•

zwiększa stabilność kiszonki

•

dobre kiszonki nawet przy złej pogodzie
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Silac new
Mikrobiologiczny preparat do zakiszania

250 g
szybko obniża pH
ogranicza straty w procesie kiszenia
zwiększa strawność kiszonki

Preparat Silac New zawiera bakterie umożliwiające prawidłowe zakiszenie materiału zarówno przy dobrych jak
i gorszych warunkach pogodowych. Zawarte w nim
szczepy homofermentujące szybko obniżają pH zakiszanego materiału i stabilizują kiszonkę już w ciągu kilku tygodni. Szczep heterofermentujący wytwarza dodatkowo
kwas octowy działający negatywnie na grzyby i drożdże.
W efekcie kiszonki skarmiane w okresie letnim nie zagrzewają się, bądź jest to zjawisko minimalne. Pasze przygotowane z użyciem Silac New są chętniej pobierane przez
zwierzęta a straty wynikające z psucia się kiszonek minimalne. Ziarno kukurydzy zakiszone z udziałem zakiszacza
może być wykorzystywane jako składnik dawki pokarmowej w żywieniu bydła, owiec, trzody chlewnej i drobiu.

Skład:
Preparat zawiera 1x1011 j.t.k. bakterii fermentacji mlekowej
w 1 g: Pediococcus acidilactici, Lactobcillus plantarum, Lactobacillus brevis
Stosowanie:
Zawartość opakowania rozpuścić w 50 l czystej wody z ujęcia.
Otrzymanym w ten sposób roztworem spryskiwać równomiernie materiał zakiszany w proporcji 1 l na 1 t surowca używając
aplikatorów bądź spryskiwaczy ręcznych. Roztwór sporządzony
z jednego opakowania wystarcza na zakiszenie 50 t surowca.
Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 h. Najlepsze efekty
osiąga się w ciągu 24 h od rozpuszczenia

Czy wiesz, że... Kiszonki sporządzone przy użyciu dobrego zakiszacza zawierają więcej dostępnych składników pokarmowych.

Zalety:

Korzyści:

•

bardzo wysoka koncentracja bakterii

•

niższe koszty żywienia

•

hamuje rozwój pleśni i drożdży

•

mniejsze straty zepsutych kiszonek

•

poprawa strawności i smakowitości pasz

•

dobre kiszonki nawet przy złej pogodzie

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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Moskitier
Preparat ograniczający negatywne skutki
obecności owadów

650 ml
zmniejsza efekt swędzenia po ukąszeniu
działa na muchy, gzy, komary, kleszcze, meszki
zmniejsza ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi

Zwierzęta gospodarskie są codziennie narażone na ataki
owadów. W okresie lata zwiększa się ilość ukąszeń
przez muchy, gzy, komary, kleszcze, meszki i inne owady
latające, które przenoszą choroby i wywołują niepokój
u zwierząt. Nadmierna obecność owadów może istotnie obniżać wyniki produkcyjne. Moskitier minimalizuje
ilość pogryzień i ukąszeń oraz łagodzi ich skutki dlatego
zwierzęta stają się spokojniejsze. Preparat zawiera specjalnie dobraną kompozycję olejków eterycznych nieatrakcyjną dla insektów, za to bardzo przyjemną dla ludzi.
Moskitier nie podrażnia skóry, nie wywołuje reakcji alergicznych, a u zwierząt nie powoduje przebarwień sierści.
Jego stosowanie jest bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Efekt
działania utrzymuje się do 7 h.

Skład:
mieszanina naturalnych olejków eterycznych (pomarańczy,
cytryny, geranium, drzewa herbacianego), gliceryna.
Stosowanie:
spryskać równomiernie, przy pomocy rozpylacza, narażone
na działanie owadów partie ciała. Unikać przedostania się płynu w okolice oczu i nosa. W razie nasilenia wysypu owadów
czynność powtórzyć.

Czy wiesz, że... Muchy najczęściej atakują delikatną skórę strzyków przenosząc bakterie wywołujące mastitis. Mogą także
roznosić bakterie salmonelli powodując biegunki u cieląt.

Zalety:

Korzyści:

•

poprawa dobrostanu zwierząt

•

brak infekcji przenoszonych przez owady

•

przyjemny aromat

•

mniejsze koszty związane z mastitis

•

naturalne składniki

•

bardziej wydajne zwierzęta
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Kryptocur
Bolus przeciw kryptosporydiom dla krów
mlecznych.

10 szt.
poprawa warunków środowiskowych
zmniejszenie zakażania cieląt
niższe koszty odchowu cieląt

Kryptocur jest bolusem przeznaczonym do stosowania
w przypadkach nadmiernej ilości kryptosporydiów w środowisku, w którym przebywają krowy. Zawarte w nim
substancje stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju
pierwotniaków oraz wspomagają tworzenie odporności
jelitowej. W efekcie presja pasożytów jest mniejsza, co
przekłada się na zmniejszenie przypadków interwencji
weterynaryjnych oraz częstotliwości występowania biegunek u cieląt.

Skład:
oregano, tymianek, czosnek, żurawina, witamina A, miedź, cynk,
mangan
Stosowanie:
Podać 1 bolus krowie aplikatorem (do żwacza) ok. 45 dni przed
planowanym wycieleniem.

Czy wiesz, że... Krytposporydia są groźnymi pierwotniakami występującymi w środowisku będącymi przyczyną wielu kosztownych problemów biegunkowych u cieląt. Pasożyty te powodują zanikanie kosmków jelitowych oraz zwiększają podatność cieląt
na wtórne zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Zalety:

Korzyści:

•

łatwe i wygodne podanie

•

mniejsze koszty szczepień

•

wczesne zabezpieczenie przed zakażeniem

•

brak zakażania młodszych zwierząt

•

zdrowsze i żywotniejsze cielęta po urodzeniu

•

mniejsze koszty obsługi weterynaryjnej

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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CERTYFIKATY

PRODUKTY PASZOWE OVER AGRO SĄ
WOLNE OD GMO I ZABEZPIECZONE GMP+ FSA

Wolne od organizmów
modyfikowanych genetycznie

Najwyższy standard procesów
produkcji na wszystkich etapach

Bezpieczeństwo produktu potwierdzone
badaniami

Zapobieganie występowaniu
niezgodności

Ciągły nadzór nad surowcami i produkcją

Regularne badania na zawartość GMO
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Wysoka, powtarzalna jakość

Proces produkcji zgodny z przepisami
bezpieczeństwa pasz
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NASI DORADCY

698 930 900
882 131 645

608 284 784
660 491 950

668 366 137
784 368 767

692 482 800

668 110 959

668 261 269

662 019 996
728 324 024

692 482 600
668 367 092
517 084 910

668 015 500

664 903 934

881 951 033
795 186 878

662 071 998

DZIAŁ CALL CENTER
+48 519 018 201
+48 519 018 200

DYREKTOR DZIAŁU
+48 662 019 995

SPECJALIŚCI DS. PRODUKTÓW
+48 608 284 984
+48 664 114 737
+48 660 494 080

www.over-agro.pl | www.facebook.com/over.agro | www.instagram.com/agro.overka
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ul. Warszawska 65
98-100 Łask
Infolinia
800 706 989
www.over-agro.pl
www.facebook.com/over.agro
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