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Společnost Chemvet nenese žádnou odpovědnost a nedává záruky týkající se informací zde obsažených nebo vhodnosti svých produktů a služeb pro jakýkoliv konkrétní trh. Ne všechny produkty 
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dokumentu jsou vlastnictvím společnosti Chemvet a společnost Chemvet si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny těchto informací v tomto dokumentu či produktů a služeb kdykoliv bez 
předchozího upozornění. 

Dávkování a použití:

  Pohlaví  Dávka

  Jalovičky  1 g ZooLac® BOVIMIX / litr

  Býčci   2 g ZooLac®  BOVIMIX / litr

Ve zvláštních případech (zátěžové situace) lze dávku zvýšit na 2-3 gramy 
na litr po dobu 5-7 dnů.

Před podáváním se ZooLac® BOVIMIX rozpustí v kolostru, mléce nebo 
mléčné náhražce. Podává se po celou dobu mléčné výživy.

Balení: 10 kg v plastové nádobě. Odměrka je součásti balení a odpovídá 
90g přípravku.
Doba použitelnosti: 1 rok od data výroby.
Skladování: V suchu, při běžné pokojové teplotě, v původní uzavřené nádobě.

ZooLac® BOVIMIX znamená
∙ lepší zdraví
∙ lepší přírůstky
∙ podpora snížení spotřeby antibiotik

Složení: Dextróza, vináza (fermentovaný vedlejší produkt 
z mikroorganismů), doplňkové látky*.
Doplňkové látky*: zootechnické: Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc 47 (4b1702) 4,5x1011 cfu/kg, oxid křemičitý (E551b).
Analytický obsah: Voda 8,8%, hrubý popel 2,0%, 
hrubý protein 1,9%, vláknina <0,3%.

Reference:
1 Waltner-Toews, Can J Vet Res 1986
2 Svensson et al. Prev Vet Med, 2006
3 Svensson & Hultgren, J Dairy Sci, 2008
4 Soberon & Amburgh, Am Soc Ani Sci, 2013
5 Thorsteinsson & Vestergaard, J Ani and Feed Sci, 2020

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA V OBDOBÍ MLÉČNÉ VÝŽIVY 

BOVIMIX

+ Pro lepší zdraví a přírůstky. 
+ Pro snazší přechod na rostlinnou stravu. 
+ Pro lepší start k dospělosti. 
+ Podpora snížení podávání antibiotik.



je kombinovaný přípravek obsahující vinázu (postbiotikum) a živé kvasinky 
(probiotikum).

Vináza – ZooLac® - vedlejší produkt fermentace růstového média speciál-
ním kmenem Lactobacillus acidophilus, který se následně termo-stabilizuje 
(140°C) a lyofilizuje.

Trojí způsob účinku:
1. Vytváří ochrannou vrstvu na střevní sliznici, čímž zabraňuje adhezi pato-
genních a potenciálně patogenních bakterií a vzniku klinických příznaků 
onemocnění. 
2. Stimuluje přirozenou střevní mikroflóru produkující kyselinu mléčnou.
3. Stimuluje imunitní systém.

Díky termo-stabilizaci použitého kmene Lactobacillus acidophilus
ZooLac® není citlivý k  antibiotikům a tyto je tedy v případě potřeby 
možno zvířatům souběžně perorálně aplikovat.

Kvasinky mají schopnost ve střevním obsahu zachycovat na svém povrchu 
patogeny. Bakterie zachycené buňkami kvasinek jsou následně z organismu 
vyloučeny. Během přechodu telat z mléčné výživy na rostlinnou kvasinky 
štěpí rostlinnou vlákninu, na pro tele lehčeji stravitelné složky a usnadňují 
tak jejich využití zvířetem. 
  
Dextróza byla přidána jako nosič, díky tomu se ZooLac® BOVIMIX snadno rozpouští.

ZooLac® BOVIMIX stabilizuje zažívání a udržuje střevní mikroflóru v rovno-
váze. Brání patogenním bakteriím a jejich toxinům vyvolat onemocnění. 
Napomáhá předcházet průjmu, čímž výrazně snižuje ztráty a podporuje 
snížení používání antibiotik.

4 užitečné důvody, proč zamezit průjmu u telat:
 1. U telat léčených pro průjem je 2,9x větší riziko, že k prvnímu otelení 
 dojde až po více než 30 měsících.1
 2. Telata trpící v průběhu prvních 90 dnů průjmem mají až 478x větší 
 riziko dýchacích potíží.2
 3. Telata, která trpěla mírným průjmem během prvních 90 dnů života, 
 produkují v první laktaci méně mléka než telata, která průjem neměla - 
 průměrně o 344 kg.3
 4. Telata, která zvýší denní přírůstek o 100 g, mají při první laktaci 
 o 155 kg větší produkci mléka.4

ZooLac® BOVIMIX  - výsledky nedávné studie na telatech v Dánsku (podávání 6 týdnů)5:
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těl bakterií

Virus

Na jakém principu fungují patogeny?

Tvorba cytotoxinů Invaze enterocytů
Efekt přípravku

Adheze je zásadním faktorem patogenity.


