BoviFlex®
premixuri vitamino-minerale pentru vaci

Materia primă utilizată întotdeauna de cea mai bună calitate
• Utilizare de oxid de magneziu cu disponibilate ridicată, superioară altor
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surse de magneziu,
Oxidul de magneziu din BoviFlex ® prezintă o solubilitate foarte ridicată,
fiind utilizat în mod normal la obţinerea premixurilor care intră în
compoziţia înlocuitorilor de lapte unde sedimentarea trebuie prevenită,
Dimensiunea fină a particulelor din BoviFlex ® împiedică fenomenul de
segregarea care poate să apară în interiorul sacilor cu premixuri sau în
special în interiorul sacilor de tip big-bag,
Adeziunea particulelor din BoviFlex ® la furajele care compun amestecul
unic sau în cazul administrării pe furaje este mult mai ridicată comparativ cu
a altor premix-uri granulate sau peletizate,
Vitamina E (SD)utilizată este încorporată în BoviFlex ® prin pulverizare
uscată pentru a asigura o durabilitate şi stabilitate cât mai îndelungată;
vitamina E (SD) utilizată este mult mai scumpă comparativ cu sursele
normale de vitamina E,
BoviFlex ® răspunde necesităţilor fiecărei ferme, cirezi:
- diferitelor sisteme de exploataţie (intensiv, extensiv),
- nivelelor diferite de performanţe,
- diferitelor tipuri de furajare,
- normelor ecologice – protecţia mediului
Posibilitatea individualizării, personalizării prin adăugarea de macro- şi micro- elemente:
- vitamina E naturală,
- minerale organice: seleniu organic, zinc organic, cupru organic şi mangan organic,
- biotină, niacină şi alte vitamine din complexul B,
- drojdii furajere ca: Levucell şi Yeast-sacc,
- sulf,
Posibilitatea realizării unor amestecuri (blenduri) standard:
- pentru perioada de vară,
- pentru perioada de iarnă,
- pentru perioada de repaus: cu sau fără Se organic, cu sau fără vit E naturală, cu biotină,
- pentru tineret, pentru îngrăşare, etc,
- pentru unităţile de tip Semtest,
- pentru fermele BIO.
Ambalare: saci (17-34 kg) sau big-bag (1000kg),
Agent anti-dust: uleiuri deoarece nu conţin apă comparativ cu melasa utilizată în unele premixuri,
Conţinutul în apă din BoviFlex ® este aproape zero asigurând astfel condiţiile cele mai bune
pentru păstrarea activităţii vitaminelor,
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