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 W ofercie naszej Firmy znajdą państwo fitobiotyk 
(połącznie probiotyku z prebiotykiem), bufor naturalny (mielone 
muszle morskie), toxisorber-biowęgiel (sorbent mykotoksyn)  oraz 
mikrobiologiczny zakiszacz. Wykorzystujemy synergistyczne 
działanie preparatów, które są w 100% pochodzenia naturalnego. 
Wzmacniamy w ten sposób organizm zwierzęcia, przeciwdziałamy 
patogenom, chorobotwórczym, poprawiamy procesy trawienne, 
eliminujemy ryzyko wystąpienia kwasicy, podnosimy zdrowotność 
racic i kośćca, neutralizujemy działanie mykotoksyn. Zastosowanie 
mikrobiologicznego zakiszacza gwarantuje bardzo dobrej jakości 
pasze o niepowtarzalnych walorach smakowych.

 Hodowco, dzięki naszym produktom maleją koszty a rosną 
zyski. Oszczędzasz na leczeniu, paszy, dodatkach paszowych. 
Zyskujesz więcej mleka, zdrowsze zwierzęta, bardziej skuteczne 
krycie, lepsze wykorzystanie paszy, większe przyrosty dzienne, 
zmniejszenie odoru w oborze.

Zapraszam do wspólpracy:

Prezes Zarządu 
Emilia Figurska
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Power Milker to unikalne połączenie 17 komponentów 
ziołowych i bakterii z grupy Lactobacillus (prebiotyk + probiotyk) 
stanowiące bogatą zawartość mikroelementów 
i witamin. Pozwala to na uzupełnienie niedoborów tych 
składników w diecie krów. Kiedyś krowy, które wypuszczane 
były na pastwiska czy łąki szukały niekonwencjonalnych ziół 
i podjadały je bardzo chętnie. Zioła pozwoliły im uzupełnić 
niedobory pierwiastków oraz podnieść ich naturalną odporność. 
Tak też jest w Power Milker, który jest skomponowany 
z różnorodnych niestandardowych składników roślinnych. 
Dzięki takiemu połączeniu zwierzęta podnoszą swoją naturalną 
odporność, pobierają więcej paszy, gdyż zmieniają się walory 
smakowe. Pasza jest lepiej trawiona, co z kolei  wpływa na ilość 
mleka. Produkt działa również odtruwająco, przez co organizm 
nie traci energii na walkę z mykotoksynami.

SZUKASZ NATURALNYCH ROZWIĄZAŃ, KTÓRE POZWOLĄ 
CI POPRAWIĆ ZDROWOTNOŚĆ I KONDYCJĘ KRÓW, TEN 

PRODUKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Dostępne opakowania: 
• 10 L opakowanie typu Bag in Box
• 20 L karnister
• 500 L opakowanie typu Bag in Box
•1000 L opakowanie typu Bag in Box
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Powermilker Właściwości i dawkowanie:

• stymuluje rozwój mikroflory w organizmie
• kolonizuje układ pokarmowy
• działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie 
• zwiększa dostępność składników pokarmowych z paszy
• ogranicza ryzyko biegunek spowodowanych zmianą paszy
• uzupełnia mikroelementy (Ca, Mg, FE, P, F, K, Se, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, 

Na) i witaminy (A, B1, B2. B3, B5, B6, C, E, K)
• stymuluje układ odpornościowy
• ogranicza stany zapalne wymion, zmniejsza ilość komórek soma-

tycznych
• odtruwa organizm- wspomaga pracę wątroby
• podnosi naturalną odporność zwierząt

Właściwości produktu:

Dawkowanie:
• krowy mleczne 100 ml/szt./dzień 
• cielęta zaraz po urodzeniu 5 ml do pyska
• cielęta 30-50 ml/szt./dzień
• bydło opasowe 50 ml/szt/dzień


