
OVER IMMUNO POVER MILK 
 
Specializēta kompleksa piena aizstājējbarība/papildbarība piena teļiem ar novājinātu imunitāti. 
 
Apraksts.  
IMMUNO POVER MILK ir paredzēts novājinātiem teļiem. Pateicoties vitamīniem un minerālvielu 
saturam helātu veidā, tiek nodrošinātas īpaši svarīgas vielas augošajam organismam. Pievienotās 
probiotikas un raugu β-glikāni veicina barības sagremošanu un imunitāti. IMMUNO POVER MILK satur 
kastaņu miecvielas, kas novērš caureju. Maisījuma īpašā brūnā krāsa ir dabiska (pievienoti kastaņu 
tanīni). 
 
Sastāvs: bezlaktozes sūkalu pulveris 8.18.1.,  demineralizētu  bezlaktozes sūkalu pulveris 8.20.1. ,  
vājpiena pulveris 8.11.1. , augu eļļas un tauki 2.20.1. (palmu, kokosriekstu, rapšu, saulespuķu), sviests 
un sviesta produkti 8.1.1. , piena olbaltumvielu pulveris 8.13.1., piena pulveris 8.10.1., sūkalu permeāta 
pulveris 8.21.1., dekstroze 13.2.2., raugi 12.1.5., maltodekstrīns 13.3.6.,    kālija hlorīds 11.5.1., nātrija 
bikarbonāts 11.4.2., nātrija hlorīds 11.4.1., inulīns 4.4.9., magnija oksīds 11.2.1. 
 
Analītiskie komponenti:     
Kopproteīns 25 %, Kopeļļas un tauki 22 %, koppelni 7.5 %,  Kopšķiedra 0 %, mitrums 4%, kalcijs  2%,  
fosfors 1.2%, nātrijs 0.33%, magnijs 0.58%. 
 
Uzturfizioloģiskas piedevas: 1kg piena aizvietotāja satur: 
 
Vitamīns A (3a672a)      22600 SV 
Vitamīns D / vitamīns D3 (E 671)     4700 SV 
Vitamīns E (3a700)      400 mg 
Vitamīns C (3a300)      300 mg,  
Vitamīns K3 (3a710)      4 mg, 
B grupas vitamīnu komplekss 
Jods (kalcija jodāts, bezūdens) (3b201)    2.59 mg 
Selēns (nātrija selenīts,E 8)     0.212 mg 
Varš (vara glicīna helāta hidrāts, 3bE4)    8 mg, 
Mangāns (mangāna glicīna helāta hidrāts, 3b606)   70 mg, 
Cinks (cinka glicīna helāts , 3b607)     80 mg,  
Cinka sulfāts (3b605)      9 mg 
Dzelzs (dzelzs glicīna helāta hidrāts, 3b108)   100 mg 
 
Zootehniskās piedevas 4a: zarnu mikrofloras stabilizētājs 4b1700i), rauga kultūra: Bacillus licheniformis 
DSM 5749, 1,3 x 10-9 KVV,  Bacillus subtilis DSM 5750, 1,3 x 10-9 KVV, Biolex MB40 (no Saccharomyces 
Cerevisiae iegūts imunitātes stimulators) 
Tehnoloģiskās piedevas 1a : skudrskābe (E236), fumārskābe (1a297), ortofosforskābe (1a338), 
citronskābe (1a330), kalcijja formi'ts (E238), BHA (E321), BHT (E320), propilgallāts (E310). 
Sensorās piedevas 2b: augu izcelsmes  aromatizētāji (kastaņu Castanea sativa milti). 
 
Lietošana:  
Lai pagatavotu piena aizstājēju vienai barošanas reizei, 500 g Immuno Pover Milk izšķīdināt 4 litros 
(novājinātiem teļiem - 3 litros) ūdens 40–42 ° C temperatūrā.  Produkta pulveri vienmērīgi ber ūdenī un 
pastāvīgi maisa līdz tas pilnībā izšķīdis. 
Sagatavotā piena aizstājējbarība jāizbaro uzreiz pēc tā sagatavošanas,  ar temperatūru 38-40°C. 
Izbaro teļiem no 2 dienas pēc piedzimšanas, 2 reizes dienā 4-5 dienas. līdz 1 mēnesi pēc piedzimšanas. 
Intensīvajā izaudzēšanā lietot 350 g uz 2 L ūdens. 
Var lietot automātiskajā barošanas sistēmā. 
 
Uzlabāšana: Glabāt tumšā, vēsā, sausā vietā. 
Iepakojuma izmērs - skat. uz iepakojuma. Raž. partijas Nr. un min. derīguma termiņš - skat. ražotāja 
uzlīmi. Ražotājs: Over Group Spzoo, Polij, atz. Nr. PL1005099p 


