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MIESZANKA  PASZOWA  UZUPEŁNIAJĄCA   DLA  BYDŁA  (CIELĄT) 

WPŁYWA NA STABILIZACJĘ PROCESÓW TRAWIENNYCH U CIELĄT 
OGRANICZA RYZYKO WYSTĄPIENIA BIEGUNKI I WSPOMAGA ODPORNOŚĆ 

DO PODAWANIA Z WODĄ LUB MLEKIEM 
• stabilizuje procesy trawienne 
• węgiel roślinny adsorbuje toksyny 
• wyciągi roślinne i prebiotyki wzmacniają odporność 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
SIARA • SPROSZKOWANE BIAŁKO KURZE •WYCIĄGI Z ROŚLIN LECZNICZYCH I ZIÓŁ 
WĘGIEL ROŚLINNY • NATURALNE TANINY • ŚCIANY DROŻDŻY (MOS I Β-GLUKAN) 

PRZEZNACZENIE: 
Słabe cielęta (siara słabej jakości lub brak siary), obniżona odporność ryzyko rozwoju groźnych chorób. 
W przypadku zagrożenia zaburzeniami trawiennymi (biegunki). 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Immunoglobuliny z jaj kurzych (IgY) oraz siary (IgG, IgM i IgA) z odpowiednio dobranymi prebiotykami 
(ściany drożdży zawierające MOS, β-glukan) są naturalnym i bardzo skutecznym produktem 
pobudzającym odporność. Immunoglobuliny siarowe i z białka jaj kurzych wspomagają odporność i 
zmniejszają ryzyko wystąpienia wczesnych biegunek, powstających na tle infekcyjnym. Preparat 
wzmacnia ochronę cieląt przed chorobami wywołanymi np. przez kryptosporydia i kokcydia, E. coli, 
rota- i koronawirusy. Zawarte wyciągi z roślin leczniczych wzmacniają naturalną odporność organizmu. 

SKŁAD: 
Dekstroza (glukoza) 13.2.2, ściany drożdży (MOS i β-glukan) 12.1.5, mączka karob 3.2.4, siara (IBR free) 
8.6.1, proszek jajeczny (immunoglobuliny IgY) 9.15.4, węgiel roślinny 7.13.1, produkty przetwarzania 
roślin (hydrolizowane taniny z Castanea sativa Mill. DODATKI/1kg: Sensoryczne 2b: wyciągi z roślin: 
czosnek (CoE 26) 20000mg, oregano (CoE 317) 20000mg, rozmaryn (CoE 406) 20000mg, tymianek (CoE 
456) 20000mg, goździk (CoE 188) 20000mg, eukaliptus (CoE 185) 20000mg, substancje smakowo 
zapachowe 3000mg. Technologiczne 1b: sorbinian potasu 1000mg. 
SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 12,4%, Białko surowe 5,5%, Oleje i tłuszcze surowe 2,7%, Włókno 
surowe 1,1%, Wilgotność 4,2%. Na 0,02%, K 0,01 %, P 0,01%, Cukry 15%. 

INSTRUKCJA UŻYCIA: 
Jak najszybciej po urodzeniu podać doustnie50g preparatu z mlekiem lub z wodą każdemu cielęciu w 
stadzie. Można podawać od 1 dnia życia cielęcia. 
Niezbędne jest podanie cielętom preparatu tak szybko, jak to możliwe po urodzeniu, aby 
immunoglobuliny zawarte w KRYPTODIAR mogły zostać wchłonięte, zanim ustanie wchłanianie 
immunoglobulin w jelitach. W przypadku wysokiego poziomu zagrożenia zakaźnego na fermie, preparat 
można powtórzyć po 3-5 dniach. Każde młode cielę nowo wprowadzone do stada, np. przywiezione z 
innych gospodarstw lub z targu, gdzie historia choroby jest nieznana, powinny otrzymać preparat 
KRYPTODIAR zaraz po przybyciu na fermę. W przypadku występowania biegunek należy podać 
KRYPTODIAR 2 razy dziennie rano i wieczorem przez 1-3 dni. 
Przed zastosowaniem wskazana konsultacja z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia. 

 
KARENCJA: nie wymagana 
PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C. 
OPAKOWANIE: netto □250g, □1kg, □3kg 
Producent: PBN Polska Sp. z o.o. 
ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65 
pbn@pbn.ch    www.pbn.ch    Nr rej. wet αPL3063003p 
Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7   

 


