
Příprava imunitního systému
Prevence zdravotních 

problémů



Arm & Hammer Animal Nutrition využívá vědecké metody
ke zpřístupnění potenciálu přírody a vytváří řešení, která navrhuje tak, aby optimalizovala 
produktivitu zvířat. Náš tým odborníků pomáhá  řešit problémy a dokáže aplikovat vědu 
do akčního plánu. Stále se zaměřujeme především na zvířata a jejich produktivitu.

Příprava imunitního systému, 
zmírnění zdravotních problémů.
S Celmanaxem získají krávy mnohé benefi ty různých 
krmných aditiv v jednom velmi kvalitním produktu.

CELMANAX poskytuje vysokou biologickou dostupnost 
funkčních sacharidů -RFC (refi ned functional 
carbohydrates):

•  Mannan-oligosacharidy PODPORUJÍ konzistentní 
růst prospěšných bakterií jako jsou    Lactobacillus 
a Bifi dobacterium

•  Mannosa VÁŽE  patogenní bakterie jako E. coli a  
Salmonella

•  Beta glukany pomáhají podporovat imunitní 
systém a vázat mykotoxiny

•  Jiné RFC působí preventivně proti některým 
protozoím, jako je Eimeria (kokcidioza) a  
Cryptosporidium,které se mohou vázat na střevní 
stěnu a způsobovat onemocnění

Omezení vlivu mykotoxinů.
Přípravek CELMANAX  účinně eliminuje nežádoucí 
účinky mykotoxinů u skotu. V rámci studií 
na mléčných farmách bylo prokázáno, že CELMANAX 
snižuje přenos mykotoxinů (afl atoxin) do mléka(3).

Výhody přípravku CELMANAX:

 Pomáhá připravit imunitní systém zvířete tak, aby 
rychle reagoval na případné patogeny1

 Přispívá ke snížení nákladů na léčení a snižuje 
mortalitu vázáním škodlivých patogenů, jako je 
například Salmonella a E. coli2

 Omezuje účinky mykotoxinů 
přítomných v nekvalitním krmivu3

Rychlý a zdravý start.

Jestliže jsou ve výživě telat používané 
mléčné náhražky a startery podpořeny 
Celmanaxem, snižuje se prokazatelně 
incidence5, závažnost6 a délka trvání 
kryptosporidiozy5. 

Také byl zaznamenán nižší výskyt BRD 
infekce7. Zdravý start znamená také 
vyšší přírůstky a lepší účinnost krmiv8. 
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Podpora zdraví vemene
Ve třech samostatných studiích bylo prokázáno, 
že u krav krmených Celmanaxem byl nižší výskyt 
somatických buněk v mléce při srovnání s kontrolními 
skupinami.(1,4,9)

Mnohem více než jen produkce mléka.
CELMANAX  působí pozitivně nejen na produkci mléka, ale 
také zvyšuje účinnost krmiv, zlepšuje zdraví a růst telat 
a jalovic.

Mnohem více než jen produkce mléka.
CELMANAX  působí pozitivně nejen na produkci mléka, ale také zvyšuje účinnost krmiv, zlepšuje zdraví a růst telat 
a jalovic.

Pro více informací kontaktujte vašeho výživového poradce.

Minimální doporučená krmná dávka:

Jak CELMANAX  šetří čas a peníze a zvyšuje příjem a zisky:

•  Snižuje dobu a náklady na léčbu nemocných zvířat 7

• Zkracuje dobu rekonvalescence a/nebo snižuje riziko nebo závažnost kryptosporidiozy a kokcidiozy 5, 6

• Omezuje negativní účinky mykotoxinů 3

Krmná dávka v g na kus a den
suché a tranzitní 

krávy
krávy 

v laktaci
telata 

mléčné obd.
telata 

na starteru
jalovice

CELMANAX 56 28 7 14

CELMANAX SCP 6 3 1 1 2

CELMANAX Liquid 28 14 8 8 10
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Jsme nadnárodní fi rmou, která se specializuje na výživu zvířat celé řady 
druhů.

Na základě výzkumů a poznatků z přírody připravujeme výrobky pod heslem: 
„Zdravá zvířata, vysoká užitkovost“. Další informace o přípravku poskytne 
místní odborník na výživu, veterinární lékař či zástupce společnosti Arm 
& Hammer Animal Nutrition. Můžete také navštívit naše webové stránky 
na adrese AHanimalnutrition.com. 

Více informací:

Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, 565 01 Choceň, Česká republika, 
T/F +420 465 471 763 agrobest@agrobest.cz, www.agrobest.cz, 
IČO: 62029592, DIČ: CZ 62029592

Naše další produkty


