
 

 

MasterLac® Violet  
Lapte praf pentru viţei 

 

 

Lapte praf cu vitamina E naturală şi seleniu organic 

 

 
In concordanţă cu filozofia calităţii produselor Mosegården, laptele praf din gama MasterLac® are unul 

dintre cele mai ridicate conţinuturi în vitamina E (sursă naturală) şi seleniu organic din piaţă.  
 

 

Calităţile MasterLac®  

• Lapte praf obţinut din lapte, 

• Foarte gustos, consumat cu plăcere de către viţei (palatabilitate foarte ridicată), 

• Conţine acid citric şi bacterii pentru o mai bună sănătate a viţeilor, 

• Conţinut foarte ridicat în vitamina E (sursă naturală), 

• Conţine Se organic, 

• Conţinut normat de vitamina A pentru o mai bună utilizare a vitaminei E 
 

Conţinut: 

Proteină brută 22.90% 

Grăsime brută 18.50% 

Cenuşă brută 7.50% 

Fibră brută 0.10% 

Calciu 0.90% 

Fosfor 0.70% 

Lizină 1.70% 

Mj/kg 18.2 

 

 

 

 

Compoziţie: 

Lapte praf degresat 31.50% 

Zer praf 32.20% 

Grăsimi vegetale 18.00% 

Zer praf delactozat 11.00% 

Izolat proteic din grâu 5.30% 

Premix  2.00% 
 

Aditivi/kg: 

Vitamina A 12.000 UI 

Vitamina D3 5.000 UI 

D-alpha-tocopherol 304 mg 

Vitamina K3 7 mg 

Vitamina C 152 mg 

Colină cloride 302 mg 

Niacină 52 mg 

Biotină 0.10 mg 

Vitamina B1 14 mg 

Vitamina B2 10 mg 

Vitamina B6 6 mg 

Vitamina B12 0.033 mg 

Fe (Sulfat feros-(II)- 

heptaydrat) 

100 mg 

Mn (Sulfat de mangan) 50 mg 

Zn (Sulfat de zinc) 80 mg 

Cu (Sulfat de cupru-(II)-

pentahidrat) 

10 mg 

Co (Carbonat de cobalt(II) 0.4 mg 

J (Iodat de calciu anhidru) 0.3 mg 

Se (seleniu organic) 0.2 mg 

Se (selenit de sodiu) 0.2 mg 

Acid pantotenic D 27 mg 

Acid folic 0.25 mg 

Entrococcus faecium M74 ®  1,2 x 10
9
 

 

Pentru a obţine rezultate bune 

Atenţie la condiţiile de sanitaţie! 

Asiguraţi-vă întotdeauna că igiena găleţilor, vaselor utilizate pentru alăptare, etc este realizată după fiecare 

utilizare pentru a evita riscul apariţiei diareei. 
 



MasterLac® are un conţinut foarte ridicat de antioxidanţi 

Vitamina E şi seleniul sunt cruciali pentru viţeii nou-

născuţi. Din acest motiv conţinutul de vitamina E şi 

seleniu în MasterLac® este ridicat. Nivelul vitaminei 

A este astfel normată încât utilizarea vitaminei E să nu 

fie afectată. 

 

Seleniul organic creşte nivelul de seleniu din ţesutul 

muscular mai eficient decât seleniul anorganic. O 

aprovizionare corespunzătoare de seleniu poate reduce 

mortalitatea în sistemele de creştere intensive şi nu 

numai. 

 

MasterLac® este obţinut din proteine din lapte. 

 

 

Modul de administrare: 

Se administrează după terminarea perioadei colostrale.  

 

Ambalaj: 

Saci 25kg. 
 

Depozitare: 

La loc răcoros, uscat şi întunecos. 

(după utilizare sacul trebuie închis). 
 

Valabilitate: 

6 luni de la data producţie. 
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