
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

WAPŃ Z MIKRO ORAZ MAKROELEMENTAMI DLA BYDŁA, OWIEC I KÓZ.

Nasz produkt wapniowy, przeznaczony jest dla wszystkich gatunków zwierząt, w każdym 

przedziale wiekowym. Zalecany jest szczególnie dla młodych, samic karmiących i ciężarnych, 

samców rozpłodowych oraz krów dojnych. Dostarcza podstawowych witamin, mikro 

i makroelementów niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. 

Stosowany w przypadku porażeń poporodowych, zalegania okołoporodowego oraz przy spadku 

poziomu wapnia u zwierząt gospodarskich, związanych z porodem i rozpoczęciem laktacji. 

Dostarcza organizmowi mikro oraz makroelementy takie jak: fosfor, fluor, selen, żelazo, cynk, 

magnez, jod, bor, mangan, molibden, siarkę i krzem. Dodatek błonki, która jest bogata w 

kolagen, kwas hialuronowy, mangan, siarczan chondroityny oraz glukozaminę, zapewnia 

idealne wsparcie całego aparatu ruchu. Materiał paszowy z przetworzonych skorup jaj 

charakteryzuje się wysoką zawartością składnika aktywnego – wapnia w postaci węglanu wapnia 

(średnio 74,6%) oraz bardzo dobrą przyswajalnością. Nasz wapń w żywieniu zwierząt jest 

stosowany jako produkt uzupełniający, ponieważ zawiera niezbędne mikro oraz makroelementy 

potrzebne dla utrzymania zdrowia. Naturalny wapń pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu 

kostnego, mięśniowego, nerwowego, naczyniowego oraz trawiennego. Jest niezbędnym 

składnikiem w metabolizmie komórek oraz w funkcjonowaniu całego organizmu. Występuje 

w płynach ustrojowych, włóknach kolagenowych oraz aktywuje enzymy trawienne. Szczególnie 

ważne jest, aby był podawany bydłu opasowemu i krowom mlecznym. Jest skuteczny 

w profilaktyce zatrzymania łożyska, porażenia poporodowego oraz gorączki mlecznej w szczycie 

laktacji. Do stosowania w okresie zwiększonego zapotrzebowania na wapń, czas  okołoporodowy 

i poporodowy u krów mlecznych. Wapń pozytywnie wpływa na pH przewodu pokarmowego 

u przeżuwaczy i spełnia rolę buforu treści żwacza. Powoduje zobojętnienie kwaśnych pasz typu 

kiszonki, przez co zapobiega kwasicom i stwarza dogodne warunki dla flory. Zalecany dla bydła 

żywionego dawkami z dużym udziałem pasz ubogich w wapń (kiszonka z kukurydzy), ziarno zbóż, 

śruty: sojowa, lniana, słonecznikowa. Uzupełnienie codziennej diety w wapń zapobiega 

hipokalcemii. Produkt jest bardzo łatwo strawny. 

MOCNE KOŚCI NATURALNY WAPŃ 
KOLAGEN + WITAMINY I MIKROELEMENTY

WSKAZANIA:

-  W celu wspomagania procesu krzepnięcia krwi.

-  W przypadku porażeń poporodowych, odwapnień organizmu występujących u krów w okresie 

   okołoporodowym oraz spadku poziomu wapnia u krów wysokowydajnych - mlecznych, związanych 

   z porodem i rozpoczęciem laktacji.

-  W celu ułatwienia porodu, wydalenia łożyska i inwolucji macicy.

-  Dla poprawy wskaźników rozrodu.

-  W celu zapobiegnięcia rozwoju kwasicy.

-  W celu wsparcia aparatu ruchu.

-  W celu wsparcia prawidłowego działania układu nerwowego oraz pracy serca.

-  W celu regeneracji organizmu po przebytych chorobach, urazach ortopedycznych. 

-  W celu wzmocnienia kości, zębów oraz w stanach bólowych stawów. 

-  W przypadku występowania u zwierzęcia osteoporozy. 

Produkt ważny bezterminowo. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Produkt jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

ZĘBY I SIERŚĆ

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

NATURALNY WAPŃ

NATURALNY WAPŃ ze skorupek jaj kurzych bez sztucznych dodatków 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl 

www.facebook.com/Alvanaeko

Materiał paszowy 9.15.5

Popiół surowy 93,73%

Skorupki jaj, suszone

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Data produkcji i numer partii na opakowaniu

Produkt nie generuje eksploatacji naturalnych zasobów skał wapiennych

DZIENNA DAWKA: (wymieszać z pokarmem) 
- Krowy mleczne: 2 miarki/szt./dzień 
- Buhaje, cielęta, opasy, jałówki: 1 miarka/szt./dzień
- Kozy: 1 miarka/szt./dzień
- Owce: 1 miarka/szt./dzień
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