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Stosowanie:
W celu uzyskania pójła zaleca się rozpuszczenie 

1 kg Immuno Pover Protect mix w 9 litrach, 

a dla cieląt osłabionych w 7 litrach wody o tem-

peraturze 45–55°C. Cielęciu należy podawać 

pójło o temperaturze 40–42°C. Preparat można 

stosować w stacjach pojenia cieląt.

125 g IPPmix + 0,9 l wody = 1 litr pójła

Immuno Pover Protect Milk przeznaczony jest 

dla cieląt od 4 dnia do 4 miesiąca życia.

Skład:
Serwatka w proszku, oleje roślinne, proszek jajecz-

ny, skrobia pszenna, hydrolizowane białko pszenne, 

mieszanka mineralno witaminowa, antyoksydanty 

(BHA, galusan propylu, kwas cytrynowy).

Immuno 
Pover Protect mix
Specjalistyczna mieszanka wzmacniająca 
dla cieląt

Czy wiesz, że...

Jaja, stanowiące źródło jednego z dodatków Immuno Pover Pro-
tect mix, pochodzą od kur poddanych hiperimmunizacji. Dzięki temu 

dostarczają one zespołu specyfi cznych immunoglobulin, które chronią 

cielę przed zakażeniem w początkowym okresie życia. Jaja dostarczają 

nie tylko przeciwciał, ale także substancji o działaniu antybakteryjnym 

i przeciwwirusowym, zabezpieczając młody organizm przed bytującymi 

w środowisku patogenami.

Immuno Pover Protect mix to mieszanka paszowa przeznaczona 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 Pro-fi t complex, który wzmacnia odporność cielęcia skutecznie reduku-

jąc występowanie biegunek i schorzeń dróg oddechowych w czasie odchowu. Dzięki zastosowaniu specjalnie 

wyselekcjonowanych surowców poddanych opatentowanym procesom technologicznym, Immuno Pover Pro-
tect mix gwarantuje wysokie przyrosty i szybki rozwój żwacza. Wyjątkowa strawność preparatu została uzyskana 

dzięki precyzyjnemu naśladowaniu mleka krowiego. Mieszanka zawiera białka pochodzące wyłącznie z mleka oraz 

mikrootoczkowany tłuszcz. Forma kapsułek gwarantuje efektywne wykorzystanie składników pokarmowych, 

gdyż w pierwszej kolejności dochodzi do trawienia białka, a następnie do trawienia otoczonego białkiem tłuszczu. 

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.

• wysokie przyrosty • stymulacja pobrania paszy treściwej • szybki rozwój żwacza

• ograniczenie występowania biegunek i schorzeń dróg oddechowych

Czy wiesz, że...

Pójło o zawartości suchej masy charakterystycznej dla mleka krowie-

go (około 12%) zapewnia cielęciu optymalną ilość składników odżyw-

czych.

Mikrokapsułka

5 kg
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Przypadki wystąpienia biegunki (% cieląt) Przypadki wystąpienia zapalenia płuc (% cieląt)

3. Bactri plus
probiotyk (żywe kultury bakterii), wspomaga procesy 

trawienne, ogranicza namnażanie patogennej mikroflory

4. Provital
stymuluje rozwój i regenerację
kosmków jelitowych, pobudza 

wydzielanie enzymów, poprawia
przyrosty masy ciała

2. Proactiv
prebiotyk, wspomaga 
odporność, stymuluje 

selektywne namnażanie 
mikroflory, zapobiega 

infekcji jelit

6. Nutrisferox
maksymalizuje strawność i wchłanianie 
białka oraz tłuszczu, ogranicza straty 

składników pokarmowych, redukuje ryzyko 
występowania biegunek

5. Acido pakiet
reguluje pH w przewodzie pokarmowym, poprawia 

strawność białka w trawieńcu, przeciwdziała 
rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych

1. Immuno Power
przyspiesza rozwój systemu odpornościowego, 
dostarcza przeciwciała pochodzące z jaj od kur 

poddanych hiperimmunizacji

6-cio stopniowy program wspomagający rozwój i zdrowotność cielęcia

Program żywienia mający na celu zapewnienie maksymalnego wzrostu cielęcia oraz stymulowanie optymalnego rozwoju żwacza.

Wiek Ilość litrów dziennie Żywienie

1 dzień 4-6 siara

2 szień 3 x 1,5 siara

2 dzień 2 x 1,5 siara + woda

4–7 dzień 2 x 1,5 IPPmix + woda + pasza treściwa

2 tydzień 2 x 2 IPPmix + woda + pasza treściwa

3 tydzień 2 x 2,5 IPPmix + woda + pasza treściwa + objętościowa

4–7 tydzień 2 x 3 IPPmix + woda + pasza treściwa + objętościowa

8 tydzień 2 x 2,5 IPPmix + woda + pasza treściwa + objętościowa

9 tydzień 2 x 2 IPPmix + woda + pasza treściwa + objętościowa

IPPmix – Immuno Pover Protect mix

Wartość energetyczna:  Energia metaboliczna 17.8 MJ/kg  Energia netto 13.8 MJ/kg


