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ПОТУЖНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

САНІВІР ФУМІГЕМО
Потужний дезінфікуючий засіб широкого 
спектру дії у вигляді димової шашки

•  Широкий спектр дії по знищенню вірусів, бактерій, 
грибків.

•  Максимальна ефективність.
•  Економія часу та праці людей.
•  Дезінфекція складських приміщень, елеваторів.

КАМАЛЄОН ФУМІГЕНО
Потужний інсектицидний засіб у вигляді 
димової шашки

•  Максимальна ефективність.
•  Простота використання економія часу.
•  Знищує двокрилих комах, жуків, курячих кліщів, 

іскодових кліщів, бліх.

Слина та сам процес «жування» (румінації) відіграють 
важливу роль в життєдіяльності жуйних тварин. 
Збільшення злизування значно збільшує вироблен-

ня слини.
Лизунці PHYSIOLick виступають у якості БАРОМЕТРА ста-

ну здоров’я тварини. Завдяки контрольованому споживан-
ню PHYSIOLick також є барометром, який вказує на пробле-
ми завдяки середньому споживанню: 

 • Раціон добре збалансований
 • Дефіцит мінералів
 • Проблеми зі здоров’ям
 • Стрес
 • Ацидоз

R&D досліди компанії АDМ підтверджують, що 40% що-
денного споживання лизунців відбувається вночі! Ось чому 
так важливо забезпечити доступ та їх наявність на госпо-
дарстві та навіть на домашніх подвір’ях.

Найчастіші запитання та відповіді

1) Я вже використовую готові збалансовані корми, 
навіщо мені PHYSIOLick?

PHYSIOLick не заміщує корм, премікс або інші продукти. 
Це додаткова кормова добавка, яка направлена на покра-
щення виробничих показників за рахунок спеціальних фор-
мул та з використанням інноваційних технологій, перевіре-
них на практиці компанією АDМ.

2) Якщо PHYSIOLick - це додаток до готового корму 
чи премікса – це означає, що вони неякісні?

 • Проблеми з ацидозом, стрес, тетанія і мікотоксини не 
вважаються пов’язаними з поганим кормом. PHYSIOLick 
допоможе попередити проблеми і питання пов’язані зі 
здоров’ям, вагітністю, отеленням, обміном речовин та за-
гальним станом стада. 

 • Для метаболізму раціону, не дивлячись на те, що він 
збалансований, тварини мають потребу в додаткових 
вітамінах та мінералах (окрім господарств, що годують 
повноцінним збалансованим кормом, також в домашніх 
господарствах та дворах, де використовується лише 
трав’яний раціон).

 • Саморегуляція споживання лизунця твариною допомо-
гає покрити ці потреби більш індивідуальним способом. 

 • Продукти PHYSIOLick призначені для швидкого реагу-
вання на ризики дійсно виявлених недоліків та нестачі 
(PHYSIOLick з додатковим магнієм на період випасу, 
додаткові вітаміни та мідь для сухостійних корів).

3) Як контролювати споживання продукта твари-
ною, чи є від PHYSIOLick эффект для рогатої худоби?

Завдяки оптимально збалансованій формулі та стабіль-
ному стану (жорсткість продукту) споживання стає конт-
рольованим.  Споживання відрізняється в залежності від 
інтервалу, в залежності від тварини та умов на фермі (впли-
вають такі фактори, як раціон годівлі, погода, виробничий 
статус), що видно з рисунка.

Переваги лизунців PHYSIOLick

 •  Дозволяє кожній тварині годувати себе самостійно за по-
треби. Додаткове використання добавок, коли тварини в 
групі.

 • Задовольняє потребу, виражену окремою твариною в 
даний момент часу. 

 • Унікальний процес виробництва = Процес заливки: па-
ста, вироблена з суміші сировини, сироватки та патоки, 
які природнім шляхом згущуються у відрі, без тиску та 
без нагрівання, природне загущення в відрах PHYSIOLick 
дозволяє включати в склад чутливі елементи, такі як 
вітаміни або рослинні екстракти. 

 • Запатентована упаковка CALYPAC зберігає властивості 
продукту.

 • Завдяки своєму складу продукт не знищується під впли-
вом вологи чи спеки.

Продукти для українського ринку

PHYSIOLick DRY - ідеальний для сухос-
тійного періоду корів та кіз.  
Він складається з мінералів, мікроеле-
ментів та вітамінів, необхідних для допо-
внення раціону, основаному на фуражі 
під час транзитного періоду.

 • Допомагає стабілізувати катіон-аніонний баланс раціону 
корів та кіз у транзитний період.

 • Сприяє більш легкому перебігу отелення.
 • Профілактує гіпокальціємію, затримку посліду та 

зміщення сичуга.
 • Підвищує життєздатність телят/козенят.
 • Має катіон-аніонну різницю: мінус 460 мекв. 

PHYSIOLick ZEN – профілактує легене-
ві захворювання і контролює кокци-
діоз у ВРХ (бичків, нетелів), кіз та овець. 
Цей лизунець має унікальний склад (до-
давання рослинних екстрактів), завдяки 
чому: 

 • Забезпечує підтримку кишківника на етапі росту та роз-
витку та при переході на грубий корм, коли організм 
тварини є найбільш сприйнятливим до впливу різних 
факторів.

 • Допомагає у профілактиці легеневих захворювань. 
 • Стимулює імунну систему тварин.
 • Зменшує проблеми з діареєю, що викликані кокцидіозом.
 • Покращує стан шкіри та якість вовни молодих тварин.
 • Покращує приріст телят та козенят до 10%.  

Інформація надана компанією «АДМ ЮКРЕЙН»

Лизунці PHYSIOLick незамінні для худоби
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Споживання лизунців  в залежності від кількості тварин

Скотарство

Навіть якщо ВАЖКО годувати ЗБАЛАНСОВАНО
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Що такого унікального 
всередині?

PHYSIOLick - це унікальна серія лизунців для жуйних 

тварин, розроблена Wisium.

Збережена поживна цінність, стійка до атмосферних 

впливів текстура та оптимально збалансований склад - 

особливі переваги рішень PHYSIOLick, які забезпечують-

ся інноваційним виробничим процесом.

Наші лизунці задовільняють потреби жуйних тварин про-

тягом усього їх виробничого циклу і приносять користь 

тваринам і більш високий прибуток виробникам.

За додатковою інформацією звертайтесь:
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН»
Керівник відділу Енімал Нутрішн
Петренко Ольга
Моб.+380504518932
E-mail: Olha.Petrenko@adm.com
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