


NaszMix 
KM 
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zawiera zestaw podstawowych witamin 
oraz mikro- i makroelementów pozwala-
jących na utrzymanie krów w dobrej 
kondycji. Ekonomiczne rozwiązanie w ży-
wieniu krów mlecznych i jałówek.

NaszMix 
KM Magnez 

preparat zawierający, oprócz zestawu 
witamin i minerałów, wysoki poziom 
magnezu: 12%. Przeznaczony dla krów 
żywionych pastwiskowo. Zapobiega wy-
stępowaniu tężyczki pastwiskowej.

NaszMix 
KM Karoten

1 kilogram preparatu zawiera 1200 mg 
β-karotenu poprawiającego płodność.
W połączeniu z wysokimi dawkami 
witaminy E i selenu uwidacznia ruje 
i poprawia skuteczność zacieleń. Prze-
znaczony dla krów mlecznych z proble-
mami w rozrodzie.

krowy i jałówki krowy i jałówki krowy i jałówki

NaszMix 
KWM Max

poprawia pobranie paszy i wspiera ogólną zdrowotność krowy. Zawiera 
żywe kultury drożdży i chelaty cynku, manganu i miedzi. Zawartość 
biotyny poprawia stan racic, a niacyna i witaminy z grupy B stymulują 
mleczność. Wysoki poziom wit. E korzystnie wpływa na obniżenie 
zawartości komórek somatycznych w mleku. 

krowy mleczne o najwyższych wydajnościach

zdrowa wydajna krowa
lepszy apetyt i poprawa trawienia
koniec problemów z racicami i komórkami somatycznymi

6 NaszMix NaszMix 
Opas

7

bydło opasowe

NaszMix 
KZ

przeznaczony dla krów i jałówek cielnych 
od 8 tygodnia przed wycieleniem. Niski 
poziom wapnia wymusza wytworzenie 
przez krowę rezerw wapniowych w orga-
nizmie, a wysoki poziom fosforu i magne-
zu stymuluje przyswajalność wapnia po 
porodzie i zapobiega porażeniu poporo-
dowemu. Bogaty w mikroelementy, poz-
wala utrzymać krowę w dobrej kondycji.

jałówki i krowy zasuszone

8
KZ DCAB

przeznaczony dla krów i jałówek cielnych 
od 2-3 tygodnia przed wycieleniem. 
Posiada ujemny bilans kationowo-
anionowy i wysoki poziom magnezu, co 
poprawia wchłanianie wapnia i zapobiega 
zaleganiom poporodowym i zatrzymaniu 
łożyska. 

jałówki i krowy zasuszone

mieszanka mineralno-witaminowa zape-
wniająca optymalne przyrosty ciała. 
Dodatek żywych kultur drożdży korzyst-
nie wpływa na stan żwacza i zwiększa 
wykorzystanie paszy objętościowej.
Selen i kobalt poprawiają wybarwienie 
i soczystość mięsa, zwiększając jego ja-
kość. NaszMix Opas zapewnia dobrą kon-
dycję aparatu ruchowego i stymuluje 
apetyt. Witamina E działa uspokajająco.

NaszMix 
KWM 

oprócz witamin i minerałów w formie 
chelatów zawiera żywe kultury drożdży. 
Optymalnie pokrywa zapotrzebowanie 
krów wysokomlecznych. Stabilizuje pracę 
żwacza, wzmacnia system odpornościo-
wy i poprawia stan racic.
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krowy mleczne 
wysokowydajne

5 NaszMix 
Multibufor Chelat

przeznaczony dla krów z ryzykiem kwa-
sicy. Zawiera tlenek magnezu, kwaśny 
węglan sodu i kredę pastewną oraz 
podwójną ilość żywych kultur drożdży – 
kompozycja 4 różnych substancji kom-
pleksowo buforuje żwacz.
Organiczna forma mikroelementów w po-
staci chelatów wpływa na ograniczenie 
komórek somatycznych oraz poprawę 
zdrowotności racic.

krowy narażone na 
kwasicę


