
ENERGIA BOVI POVER VET 

 

Vitaminizēts enerģijas sīrups slaucamajām govīm. 

Īpašības: papildbarība slaucamajām govīm ketozes riska mazināšanai pēc atnešanās un slimību 

laikā. Laktācijas sākumā strauji pieaug nepieciešamība pēc enerģijas, ko dzīvnieks izmanto 

piena ražošanai. Energia Bovi Pover Vet ir tūlītēji izmantojamu, augstas kvalitātes enerģētisko 

komponentu avots piena govīm. Individuālai lietošanai, vai kopā ar barību. Šī vitaminizētā 

enerģijas sīrupa lietošana samazina negatīvās enerģijas bilan¬ces ietekmi uz dzīvnieku 

veselību. Vitamīnu piedevas stimulē enerģijas maiņu un imunitāti, kā arī novērš tauku 

akumulēšanos aknās. Pateicoties higroskopiskajām (spēja piesaistīt ūdeni) īpašībām, "Energia 

Bovi Pover Vet" novērš lopbarības pārlieku izžūšanu un sakaršanu. Pateicoties garšas un 

smaržas īpašībām, šis sīrups uzlabo barības apēdamību, paaugstina enerģijas līmeni tajā, 

bagātina sastāvu un uztur vēlamo mitruma līmeni barības sastāvdaļās. Garšo govīm. 

Lietošanas enerģijas deficīta radītu veselības traucējumu riska un atveseļošanās paātrināšanai, 

piemēram, pēc ketozes ārstēšanas, lietojiet norādīto sīrupa devu individuāli dzīvniekam tieši 

mutē vai kopā ar barību. Dienas deva govij: 300 g. Pirms lietošanas saskalot! Ieteicams lietot 

3 līdz 6 nedēļas. Konsultējieties ar veterinārārstu pirms lietošanas un/vai pirms lietošanas 

pagarinājuma.  

Sastāvs: glicerīns, propilēnglikols, laktoze. Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg : 3a: nikotīnskābe 

(niacīns) 4500 mg, vitamīns E (3a700) 1450 mg, vitamīns D3 700 SV, vitamīns B1 50,4 mg, 

vitamīns B6 (3a831) 47,6 mg, vitamīns B2 46,2 mg, vitamīns B12 168 mcg, D-pantenols (3a842) 

53,2 mg; 3b: selēns ( Se, selēns, selenīts, E8) 6 mg. Tehno¬loģiskās piedevas: la: pienskābe 

(E270) 24 mg, kālija sorbāts (E202) 60 mg, karboksime¬tilceluloze (E466) 5,5 g; lb: BHT 

(butilēts hidroksitoluols, E 321) 2,52 mg, BHA (butils hidroksianizols, E 320) 9,72 mg, 

propilgallāts (E 310) 8,25 mg, glicerīna polietilēnglikola ricinoleāts (E 484) 2100 mg. Sensorās 

piedevas (1 kg), 2b: aromatizējošu savienojumu maisījums 1 g. Analītiskie komponenti: 

kopproteīns 0,25%, kopšķiedra 0,7%, kopeļlas un tauki 0,3%, koppelni 0,13%, nātrijs 0%, 

mitrums 35,4%.  

Partijas Nr. un derīguma termiņš ir uzdrukāts uz oriģināla etiķetes.  

Uzglabāt sausā, vēsā, tumšā vietā, cieši aizverot iepakojumu pēc katras lietošanas reizes! 


