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Список продукції компанії "Вудгофф"
Кормові добавки
Energylac - молочно-жировий концентрат
Код: MLK 05-60/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Energylac (Енерджілак) - це концентрат молочної сироватки з додаванням
рослинних жирів, виготовлених методом сухого розприскування. Його
використовують як додаткове джерело енергії та лактози в кормах для
тварин. Energylac чудово підійде фермерам, які не мають можливості
додавати до кормів жир та лактозу в рідкій формі.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

Profat - захищений жир для ВРХ
Код: ADD 05-80/25
Виробник: Schils BV (Нідерланди)
Пакування: мішки по 25 кг
Захищені жири для ВРХ від голландської компанії «Шилс» - це високоякісні
джерела енергії в сухій формі. Відносно технології виробництва, вони
поділяються на три види: «кальцеве мило», гідрогенізовані жири та
гранульовані жири. Профат - це захищені жири або жирні кислоти
пальмової олії, «кальцеве мило». Це єдине надійне джерело захищеного
жиру для виробництва кормів для жуйних тварин. Кальцієві солі жирних
кислот розкладаються в кислому середовищі сичуга. Після гідролізу вони у
вільній формі потрапляють до дванадцятипалої кишки, де
перетравлюються і засвоюються так само, як і інші поживні речовини.
Ціна договірна. Для уточнення ціни телефонуйте +38 050 378 20 52

топ продажу
PrimoLyt - дієтична кормова добавка для стабілізації водноелектролітного балансу у поросят і телят
Код: ADD 14-61/10
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: Відро по 5 кг, 10 кг
Прімоліт (PrimoLyt) використовують для лікування діареї у поросят
та телят. Розчин PrimoLyt збагачує організм електролітами, водою та
енергією. Його можна давати паралельно з молочною годівлею або ж без
неї. При повернені до молочного годування певного перехідного періоду
для звикання до молока не потрібно. При годівлі тільки розчином PrimoLyt
тривалість використання 5-7 днів.
Ціна без ПДВ 99.00 грн/кг

Fresh Up - кормова добавка для полегшення післяродового
стану, теплового шоку та гіпервентиляції
Код: ADD 14-93
Виробник: Вудгофф (Україна)
Пакування: Відро по 5 кг, 10 кг
Fresh Up (Фреш Ап) - це суміш молочної сироватки та правильно підібраних
солей, що допомогає тваринам швидко відновити водний баланс в організмі
після родів. Також продукт підходить для профілактики теплового шоку та
гіпервентиляції у тварин в особливо спекотні дні на фермах.
Ціна без ПДВ 89.38 грн/кг

