
 

Dietetikum pro telata 

trpící průjmem 

Boviferm® plusSID 

Doplňkové krmivo pro telata 
Stabilizace vodní a elektrolytové balance 

Boviferm® plusSID zajišťuje teleti elektrolyty, pufrující látky, energii, 
bakterie mléčného kvašení, muciny a adsorbens sloužící k rehydrataci 
při průjmech. 

Krmný návod: 
V případě rizika, v období nebo během zotavování po zažívacích 
poruchách (průjmech): 
Dvakrát denně: podávejte 1 sáček (115 gm) Bovifermu plus rozpuštěný 
ve 2 litrech vody a přidejte 0,5 až 4 litry mléka nebo náhražky mléka 
(odpovídající denní potřebě telete). Podávejte Boviferm® plusSID dokud 
se průjem nezastaví, minimálně po dobu 2 – 3 dnů.  
Nepřestávejte s mléčnou výživou. Navíc podávejte vodu ad libitum. 
Před použitím se doporučuje konzultace s veterinářem. 

Zvláštní instrukce: 
Vzhledem k tomu, že Boviferm® plusSID obsahuje živé bakterie 
mléčného kvašení, by teplota při míchání neměla přesáhnout 50° C. 

Výrobce: chevita GmbH - Pfaffenhofen/Bavorsko - SRN 
č.  aut.: α DE-BY-1-00022 

Složení: 
dextróza; syrovátkový prášek (redukovaný obsah cukru); chlorid sodný; chlorid 
draselný; banánové vločky; rýžová mouka; heřmánek; pektin; anýz; fenykl; 
chlorid vápenatý; chlorid hořečnatý. 
 
Obsahuje: 
hrubý protein: 4,0 %; hrubá vláknina: 1,4 %; hrubé oleje a tuky: 0,5 %; hrubý 
popel: 21,0 % ; sodík: 4,4 %; draslík: 3,0 %; chloridy: 3,8 %. 
 
Doplňkové látky na kg: 
Nutriční doplňkové látky: vitamin A (E 672) 175 000 I.U.; Vitamin E/all-rac-alfa-
tokoferol acetát (3a700) 440 mg 
Zootechnické doplňkové látky: Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 
10415 (E 1707) (Oralin®) 1,75 x 1010 KTJ 
Technologické doplňkové látky: propionan sodný (E 281); guarová guma  
(E 412); bentonit (1m558i) 30.000 mg. 
 
1 sáček Bovifermu® plusSID rozmíchaný ve 2 litrech vody poskytuje: 222 mmol 
Na+, 50 mmol K+, 118 mmol Cl-, 244 mmol glukózy, 154 mmol pufrů, 2 x 109 
KTJ Enterococcus faecium 
Skladování: V chladu a suchu. 

Dovozce: SEVARON s.r.o. 
 Palackého třída 163a,  
 612 00 Brno 
 www.sevaron.cz 
 Registrační číslo: α CZ 800113-01 
Datum exspirace: 
Číslo šarže: 
CT 3470 011 

〉 na spodku krabice 
Netto obsah: 24 x 115 g 


