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VITAMIINIVALMISTEET
Vitamiinipelletit ja -jauheet

Milka E-vitamiini
Pelletöity vitamiiniseos kotieläimille
Milka E-vitamiini sisältää E-vitamiinin lisäksi myös niasiinia, B12-vitamiinia ja seleeniä. Näistä 
etenkin seleeni tehostaa E-vitamiinin vaikutusta. Niasiini ehkäisee hermoston rappeutumista ja 
siten kasvattaa eläimen stressinsietokykyä. B12-vitamiini ehkäisee hedelmällisyyshäiriöiden syn-
tymistä.

Milka E-vitamiinia suositellaan annettavan tuoreen tai tuoreena säilötyn viljan tai heikkolaatui-
sen rehun annon yhteydessä kaikille eläimille, ennen poikimista sekä nuorille kasvaville eläimille, 
jotka voivat helposti saada E-vitamiinin puutteesta johtuvan lihasrappeuman. Myös eläinten lai-
tumelle pääsyn yhteydessä suositellaan Milka E-vitamiinin antamista.

Vitamiinit ja hivenaineet   
E-vitamiini ......................................3 500 mg / kg
Niasiini ............................................... 800 mg /kg
B12-vitamiini......................................... 1 mg /kg
Seleeni (natriumseleniitti) ...................20 mg/kg

Annostus .............................../eläin/päivä
Lehmät ...................................................70-125 g
Nuorkarja .................................................10-20 g
Lihakarja........................................................70 g

Milka ADE-vitamiini
Pelletöity vitamiiniseos kotieläimille

Vitamiinipelletit ja -jauheet
Vitamiinit ja hivenaineet         
A-vitamiini ................................ 2 000 000 KY/kg
D3-vitamiini ................................. 200 000 KY/kg
E-vitamiini .......................................2000 mg /kg
Niasiini .............................................2000 mg /kg
B12-vitamiini.......................................... 1mg /kg
Seleeni (natriumseleniitti) ...................20 mg/kg

Annostus ................................eläin/päivä
Nuorkarja ......................................................10 g
Lypsylehmät ............................................ 20-30 g
Lihakarja........................................................20 g

Milka ADE sisältää A-, D3 ja E-vitamiinia, niasiinia ja B12-vitamiinia. A-vitamiini suojaa eläintä 
tartuntataudeilta, sekä pitää limakalvot kunnossa. D3-vitamiini vahvistaa luustoa ja pitää veren 
kalsium-fosforitasapainoa oikeana. E-vitamiini ehkäisee lihasrappeumaa. Niasiini ja B12-vitamiini 
edesauttavat hermoston toimintaa ja siten vaikuttavat eläimen stressinsietokykyyn. B12-vitamii-
ni vaikuttaa myös hedelmällisyyteen.

Milka ADE-vitamiinia suositellaan annettavan erityisesti nuorille voimakkaasti kasvaville, tuo-
toshuipussa oleville, siemennettäville tai astutettaville eläimille, tiinehtymishäiriöihin, tiineille ja 
imettäville eläimille silloin kun annettava rehu on heikkolaatuista ja vitamiinipitoisuus rehussa 
on alhainen.

Milka E-Strong vitamiini
Pelletöity vitamiiniseos kotieläimille

Milka E-Strong sisältää E-vitamiinin lisäksi seleeniä sekä epäorgaanisessa että orgaanisessa muo-
dossa. E-vitamiini ja seleeni ovat tärkeitä elimistön antioksidantteja, jotka tukevat vastustusky-
kyä, ylläpitävät utareterveyttä, edesauttavat jälkeisten irtoamista ja suojaavat lihasrappeumalta. 

Vitamiinit ja hivenaineet   
E-vitamiini ................................7 500 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti, 
orgaaninen seleeni)  ......................40 mg/kg

Annostus ...................................../eläin/päivä
Lehmät ................................................... 30-60 g
Nuorkarja .................................................. 5-10 g
Lihakarja....................................................... 35 g

Milka Monivitamiini
Pelletöity vitamiiniseos kotieläimille

Milka Monivitamiini sisältää monipuolisesti vitamiineja. A-vitamiini auttaa pitämään limakalvot 
kunnossa ja antaa suojaa tartuntatauteja vastaan. Korkea E-vitamiini-pitoisuus edesauttaa ter-
vettä lihasten kasvua ja vähentää lihasrappeuman mahdollisuutta. D3 -vitamiini on omiaan suo-
jaamaan luuston tervettä kehitystä. Milka Monivitamiini sisältää myös verenhyytymisen kannalta 
tärkeää K3 -vitamiinia sekä runsaasti hermoston terveyden ja hedelmällisyyden kannalta tärkeitä 
B-vitamiineja. Lisäksi Milka Monivitamiinissa on sorkkaterveyttä edistävää biotiinia ja yleiskun-
non kannalta tärkeää C-vitamiinia. Annostus sekoitettaessa rehuun 1%.

Vitamiinit ja hivenaineet 
A-vitamiini ................................1 000 000 KY/kg
D3-vitamiini .................................250 000 KY/kg
E-vitamiini .......................................3 150 mg/kg
K3-vitamiini .......................................120 mg/kg
B1-vitamiini ...................................... 200 mg/kg
B2-vitamiini ...................................... 500 mg/kg
B6-vitamiini ...................................... 400 mg/kg
B12-vitamiini......................................... 3 mg/kg
Biotiini ................................................. 20 mg/kg
C-vitamiini ...................................... 5 000 mg/kg
Kalsiumpantotenaatti .................... 1 500 mg/kg
Foolihappo .........................................150 mg/kg
Niasiini ............................................ 1 500 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti)  ................. 20 mg/kg

Annostus .............................. eläin/viikko
Vasikat 0-4 kk ............................................... 50 g

Milka E-vitamiinitiiviste + Se
Jauhemainen hivenaine-esiseos kotieläimille

Vitamiinit ja hivenaineet
E-vitamiini .....................................70 000 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) .................100 mg/kg
Pohja-aineena laktoosi.

Annostus ...............................eläin/viikko
Lehmät .................................................... 25-40 g
Nuorkarja .................................................15-25 g

E-vitamiini ja seleeni ovat tärkeitä elimistön antioksidantteja, jotka suojaavat kudoksia. Ne ovat 
ovat välttämättömiä solukalvojen normaalille toiminnalle, estävät mm. lihasrappeuman syntyä 
ja suojaavat elimistöä hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta. Sekoitettava huolellisesti rehuun.
Luomutuotantoon soveltuva tuote. 

Pakkaus 20 kg

Pakkaus 20 kg

Pakkaus 20 kg

Pakkaus 20 kg

Pakkaus 7 kg ja 20 kg



Vitamiiniliuokset

Milka ADE-liuos on perusvitamiiniliuos kotieläimille. Se tyydyttää eläinten A-, D- ja E-vitamiini-
tarpeen. Milka ADE-liuoksessa oleva A-vitamiini suojaa eläintä tartuntataudeilta pitämällä lima-
kalvot terveinä ja vastustuskyvyn korkeana. D3-vitamiini edesauttaa luuston tervettä kehitystä ja 
veren kalsium-fosfori tasapainon oikeana pysymistä. E-vitamiini ja seleeni yhdessä edesauttavat 
lihaksiston tervettä kasvua. Milka ADE-liuosta käytetään mm. lypsylehmille perusvitamiinina ym-
päri vuoden ja nuorille kasvaville eläimille.  

Milka ADE-vitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini .....................................10 000 KY/ml
D3-vitamiini .....................................5 000 KY/ml
E-vitamiini ........................................... 30 mg/ml
Niasiini ................................................. 10 mg/ml
Seleeni (natriumseleniitti) ...............  0,01mg/ml

Annostus .............................. eläin/viikko
Vasikat .....................................................5-10 ml
Nuorkarja ................................................5-15 ml
Lypsy- ja lihanaudat ..............................15-25 ml

Milka ADEK-vitamiiniliuos sisältää oikeassa suhteessa tärkeimmät rasvaliukoiset vitamiinit. 
Korkea A-vitamiinipitoisuus suojaa tartuntataudeilta vahvistaen limakalvoja. E-vitamiini toimii 
antioksidanttina suojaten elimistöä mm. lihasrappeumalta. D3-vitamiini turvaa luuston terveen 
kehityksen. Milka ADEK sisältää myös veren hyytymisen kannalta tärkeää K3-vitamiinia. Milka 
ADEK-vitamiiniliuosta suositellaan käytettäväksi erityisesti astutettaville ja siemennettäville eläi-
mille, tiinehtymishäiriöihin, tiineys- ja imetysaikana sekä voimakkaan kasvun aikana. 

Milka ADEK-vitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini ....................................30 000 KY/ml
D3-vitamiini ....................................3 000 KY/ml
E-vitamiini  ......................................... 40 mg/ml
K3-vitamiini ..........................................4 mg/ml
Seleeni (natriumseleniitti)  ..............0,01 mg/ml

Annostus .............................. eläin/viikko
Nuorkarja ................................................... 10 ml
Lypsylehmät ............................................... 20 ml

Pakkaukset: 1 l, 5 l, 10 l ja 30 l.

Pakkaukset: 1 l, 5 l, 10 l ja 30 l.

E-vitamiini- ja seleeniliuos kotieläimille. Milka E-vitamiiniliuoksessa on runsaasti elimistön kan-
nalta tärkeää E-vitamiinia ja sen suojaa täydentävää seleeniä. Milka E-vitamiiniliuosta käytetään 
mm. tuoreen viljan tai heikkolaatuisen rehun annon yhteydessä kaikille eläimille, nuorille kasva-
ville eläimille jotka voivat helposti saada E-vitamiinin puutteesta johtuvan lihasrappeuman, ennen 
poikimista ja eläinten laitumelle pääsyn yhteydessä. 

Milka E-vitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille

Vitamiinit ja hivenaineet
E-vitamiini ........................................... 75 mg/ml
Seleeni (natriumseleniitti)  ............... 0,02mg/ml

Annostus ..............................eläin/viikko
Vasikat ..........................................................5 ml
Nuorkarja,  lehmät .................................... 25 ml

Milka E-50-vitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille
E-vitamiini- ja seleeniliuos kotieläimille. Milka E-50 sisältää elimistön kannalta tärkeää E-vita-
miinia ja seleeniä. Milka E-50:tä käytetään mm. tuoreen viljan tai heikkolaatuisen rehun annon 
yhteydessä kaikille eläimille, nuorille kasvaville eläimille, jotka voivat helposti saada E-vitamiinin 
puutteesta johtuvan lihasrappeuman, ennen poikimista ja eläinten laitumelle pääsyn yhteydessä. 

Vitamiinit ja hivenaineet
E-vitamiini ........................................... 50 mg/ml
Seleeni (natriumseleniitti) ............... 0,01 mg/ml

Annostus .............................. eläin/viikko
Vasikat .....................................................5-10 ml
Nuorkarja ja lehmät ............................. 50-80 ml

Pakkaukset: 1 l, 5 l, 10 l ja 30 l.

Pakkaukset: 10 l, 30 l, 200 l. 

Milka B-vitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille
B-vitamiiniliuos kotieläimille. Milka B-vitamiiniliuos on tuote, joka sisältää tärkeimmät B-ryhmän 
vitamiinit. Etenkin pienille vasikoille, joiden B-vitamiinituotanto ei vielä ole käynnistynyt on hyvä 
antaa Milka B-vitamiiniliuosta lisäruokinnan yhteydessä. B-vitamiinin merkitys hermoston ter-
veyden kannalta on tärkeää, joten juuri stressaavien tilanteiden kuten kuljetusten ja ruokinnan 
muutosten yhteydessä on tärkeää huolehtia riittävästä B-vitamiinin saannista. Milka B-vitamii-
niliuosta käytetään mm. B-vitamiinilisänä kaikille kotieläimille, alle neljä kuukautta vanhoille 
vasikoille ja etenkin kuljetusten yhteydessä.

Vitamiinit
Koliini ................................................130 mg/ml
Niasiini .................................................30 mg/ml
Pantoteenihappo ................................10 mg/ml
B1-vitamiini ..........................................3 mg/ml
B2-vitamiini ..........................................4 mg/ml
B6-vitamiini ..........................................5 mg/ml
B12-vitamiini.....................................20 mcg/ml
Biotiini ...............................................50 mcg/ml
Annostus ............................... eläin/päivä
Vasikat .....................................................6-10 ml
Lehmät ..................................................10-15 ml

Pakkaus 1 L, 5 L ja 10 L

Milka Monivitamiiniliuos
Nestemäinen vitamiiniliuos kotieläimille
Milka Monivitamiini on vitamiiniliuos erityisesti vasikoille, mutta sitä voidaan hyvin myös käyttää 
perusvitamiiniliuoksena kaikille kotieläimille. Milka Monivitamiini sisältää kaikki tärkeät rasvaliu-
koiset vitamiinit A, D, E ja K sekä runsaasti B-ryhmän vitamiineja. Etenkin vasikoiden B-vitamiinin 
muodostus ei riitä tyydyttämään kasvun tarpeita, joten on tärkeää että B-vitamiinin saanti turva-
taan Milka Monivitamiiniliuoksella.  Milka Monivitamiinia käytetään mm. perusvitamiiniliuokse-
na kaikille kotieläimille, erityisesti alle neljän kuukauden ikäisille vasikoille, joilla pötsin vitamiini-
en muodostus on heikkoa, eläinten ruokintamuutoksissa, kuljetuksissa, lääkityksen yhteydessä 
tai loistartuntaa epäiltäessä.

Vitamiinit
A-vitamiini ....................................... 8000 KY/ml
D3-vitamiini ......................................800 mg/ml
E-vitamiini ........................................... 30 mg/ml
K3-vitamiini .......................................... 2 mg/ml
B1-vitamiini .......................................... 3 mg/ml
B2-vitamiini .......................................... 3 mg/ml
B6-vitamiini .......................................... 3 mg/ml
B12-vitamiini.................................... 0,01 mg/ml
Pantoteenihappo .................................. 9 mg/ml
Nikotiiniamidi ..................................... 20 mg/ml
Annostus ............................... eläin/päivä
Vasikat .......................................................3-5 ml
Nuorkarja ................................................5-10 ml
Lehmät ..................................................10-15 ml

Pakkaus 1 L, 5 L ja 10 L



Vitamiinit / hivenaineet, erikoistuotteet
Milka Plex
Hivenaine-esiseos lypsylehmille

HIvenaineet
Sinkki  (aminohappokelaatti) . 15 000 mg/kg
Kupari  (aminohappokelaatti) ...1 500 mg/kg
Seleeni natriumseleniitti .................8 mg/kg
orgaaninen seleeni  .........................2 mg/kg
Pohja-aineena NaCl.

Hivenaineita sisältävä täydennysrehu lypsylehmille. Sekoitettava huolellisesti rehuun. Sisältää 
orgaanisia hivenaineita. Suositellaan käytettäväksi erityisesti, jos karjassa esiintyy runsaasti uta-
retulehduksia ja tiinehtymishäiriöitä.

Annostus ............................... eläin/päivä
Lypsylehmät ................................................. 20 g

Milka Biotiini
Täydennysrehu lypsylehmille

Vitamiinit, hivenaineet ja aminohapot
Biotiini ..................................... 1 000 mg/kg
Sinkki ..................................... 27 000 mg/kg
DL-metioniini ....................... 250 000 mg/kg
Pohja-aineena glukoosi.

Biotiini-, sinkki- ja metioniinijauhe kotieläimille. Kavioiden, sorkkien ja karvapeitteen kunnon 
ylläpitämiseksi.

Annostus ............................... eläin/päivä
Lyspsylehmät .......................................... 15-20 g
Vasikat ......................................................... 1-3 g

ENERGIATÄYDENNYSREHUT
Milka Bioglykoli 80
Energiatäydennysrehu lypsylehmille

Bioglykoli 80 annetaan korkeatuottoisille lehmille tuotoksen häiriöttömyyden turvaamiseksi ja 
veren normaaliin sokeritason ylläpitämiseksi. Bioglykoli 80 sisältää koliinia maksan suoja-aineena. 
Niasiini (B3-vitamiini) suojaa myös maksaa osallistumalla rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdun-
taan. 

Valmistusaineet
Propyleeniglykoli (830 g/l), vesi, koliinikloridi, 
vitamiinihivenaineseos

Vitamiinit ja hivenaineet
Koliini .........................................................50 g/l
Niasiini .................................................. 200 mg/l
Kupari ..................................................... 20 mg/l

Milka Melassipropyleeni 90
Energiatäydennysrehu lypsylehmille

Valmistusaineet
Propyleeniglykoli (90%), melassi, koliinikloridi 
(18,7 g/l), vesi

Milka Energialiuos
Energiatäydennysrehu märehtijöille

Milka energialiuosta voidaan käyttää koko sisäruokintakauden ajan täydentämään perusrehuja 
ja parantamaan esim. säilörehun maittavuutta sekä tasaamaan ruokinnan muutoksia. Soveltuu 
myös erinomaisesti aktivointirehuksi lisäämään käyntimääriä ruokintakioskeilla ja lypsyroboteis-
sa. Sopiva annosmäärä automaattiruokinnassa on noin 1 dl/kerta.

Valmistusaineet
Seosmelassi, propyleeniglykoli, sokerialkoholi-
seos, vitamiiniseos
Ravintoaineet
Energia (ME) ...................................... 11,2 MJ/kg
Ksylitoli ........................................................ 5 %
Vitamiinit
Niasiini .............................................5000 mg/kg
Annostus
Lehmille 0,5 ltr päivässä. Syöttö aloitetaan n. 2 
viikkoa ennen poikimista ja sitä jatketaan kun-
nes herumishuippu on ohitettu (2 - 4 kk). Tarvit-
taessa annostus voidaan kaksinkertaistaa. 

Milka Melassi 
Energiatäydennysrehu lypsylehmille

Juurikasmelassi. Käytetään ruokinnassa energiarehuna tai maittavuuden parantajana rehuseok-
sissa.

Pakkaus 5 kg ja 20 kg

Pakkaus 7 kg

Pakkaus 10 kg, 30 kg ja 200 kg

Pakkaus 10 kg, 30 kg ja 200 kg

Pakkaus 10 kg, 250 kg ja 1200 kg

Annostus
Lypsylehmät 500-2000 g/pv. Aloita käyttö vähi-
tellen. Päiväannos on suositeltavaa jakaa vähin-
tään kahteen ruokintakertaan.

Pakkaus 20 kg

Annostus
Käyttö aloitetaan viikko ennen poikimista ja 
sitä jatketaan vähintään 5-6 viikkoa poikimisen 
jälkeen. Annostus 2 dl päivässä sekoitettuna re-
huun tai samaan määrään vettä. 

Annostus
Milka Melassipropyleeni 90 annetaan korkea-
tuottoisille lehmille noin viikko ennen poikimis-
ta ja sitä jatketaan 6 viikkoa poikimisen jälkeen 
2 dl päivässä rehuun tai veteen sekoitettuna.

Melassipropyleeni 90 sisältää runsaasti propyleeniglygolia joka lisää ja ylläpitää ruokahalua ja 
maidontuotantoa sekä vähentää asetonitaudin riskiä. Melassipropyleeni 90 sisältää maittavuut-
ta lisäävää melassiseosta sekä korkean tuotannon vaiheessa maksan toiminnan kannalta tärkeää 
koliinikloridia. 



Milka Milk Start
Juomajauhe poikineille lypsylehmille
Runsaasti kalsiumia, vitamiineja ja energiaa sisältävä valmiste lypsylehmien nopeaan palautumi-
seen poikimisen jälkeen. Milka Milk Start tarjoaa kaiken, mitä lypsylehmä tarvitsee nopeaan pa-
lautumiseen. Tarjotaan maistuvana juomana heti poikimisen jälkeen. Milka Milk Start on helppo 
valmistaa valmiiksi juomaksi. Milka Milk Start vaikutukset mm: nopeampi palautuminen poiki-
misen jälkeen, vastustuskyky ja parantunut yleisvireys, parempi väkirehun syönti, terve aloitus 
maidontuotannolle.

Poikimisen jälkeen

Pakkaus 7 kg

Valmistusaineet 
Maltodekstriini, dekstroosi, herajauhe, kalsium-
karbonaatti, natriumkloridi, vehnä, natriumbi-
karbonaatti, monokalsiumfosfaatti, kasviöljy 
(palmuöljy, kaakaoöljy, auringonkukkaöljy), 
vitamiiniseos
Vitamiinit ja hivenaineet
A- vitamiini .................................. 420 000 ky/kg
D3-vitamiini ..................................... 9 000 ky/kg
E-vitamiini ....................................... 4500 mg/kg
Rauta (glysiinikelaatti) ..................... 100 mg/kg
Mangaani (sulfaatti) ........................... 65 mg/kg
Mangaani (amionhappokelaatti) ....... 30 mg/kg
Sinkki (glysiinikelaatti) .....................250 mg /kg
Jodi .......................................................10 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) ..................0,7 mg/kg
Seleeni (orgaaninen seleeni) ............. 0,3 mg/kg
Betakaroteeni ................................... 100 mg/kg

Annostus
Annetaan kaikille lehmille juomana heti poikimisen jälkeen. Juomasta hyötyvät eniten poikimi-
sesta väsyneet lehmät. Sopiva juoma-annos poikimisen jälkeen on noin 20 l. Annostus lypsyleh-
mät: 50 g /1 ltr vettä (1 kg / 20 ltr vettä). 

PÖTSIN JA SUOLISTON TOIMINTA
Pötsin hyvinvointiin

Milka Rumevit
Täydennysrehu pötsin toimintahäiriöiden yhteydessä
Milka Rumevit sisältää runsaasti pötsin pieneliöstön normaalin toimimisen kannalta tärkeitä B-
ryhmän vitamiineja, hivenaineita ja aminohappoa. Milka Rumevit sisältää myös natriumbikarbo-
naattia, magnesiumoksidia ja hiivoja, jotka ovat tehokkaita pötsinesteen happamuutta alentavia 
aineita. 

Valmistusaineet 
glukoosi, natriumbikarbonaatti (22%), merilevä, 
dinatriumfosfaatti (10%), rehuhiiva, magne-
siumoksidi, DL-metioniini, melassi, piimaa, vita-
miinihivenaineseos

Vitamiinit, hivenaineet ja aminohapot
B1-vitamiini ...................................6 000 mg /kg
Betakaroteeni .................................. 400 mg /kg
Niasiini ..........................................30 000 mg /kg
DL-metioniini ...............................20 000 mg /kg
Sinkki ..............................................3 000 mg /kg
Mangaani .......................................5 000 mg /kg
Magnesium ............................................20 g /kg

Annostus
Lypsylehmät: Huipputuotoksen aika tiinehtymiseen 150 - 200 g/pv. Ruokinnan muutosten tai 
ruokahaluttomuuden yhteydessä 200 g 2 kertaa/pv. Vasikat: 50 - 100 g 2 kertaa/pv viikon ajan 
ruokinnan muutosten ja ruokahaluttomuuden yhteydessä.

Pakkaus 5 kg

Milka Rumevit neste
Täydennysrehu poikimisen jälkeen 

Asetonitaudin (ketoosi) riskin vähentämiseen sekä ketoosin uusiutumisen välttämiseksi. 
Ylläpitää pötsin normaalia toimintaa

Valmistusaineet 
Propyleeniglykoli, vesi, sorbitoli, vitamiinihi-
venaineseos

Vitamiinit ja hivenaineet
B2-vitamiini ...................................... 293 mg/kg
B3-vitamiini ........................................ 56 mg/kg
B6-vitamiini ...................................... 293 mg/kg
B12-vitamiini......................................... 2 mg/kg
C-vitamiini ......................................... 244 mg/kg
E- vitamiini  .........................................45 mg/ kg
Koboltti .................................................2 mg/ kg
Foolihappo ............................................ 4 mg/kg

Annostus
Lypsylehmät: Poikimisen yhteydessä: 200 ml tarvittaessa 2 kertaa/vrk, 2 -3 vuorokauden ajan. 
Voidaan käyttää yhdessa Kalcivit neste valmisteen kanssa. Tuotteen annosteluun saatavana an-
nostelupistooleja.

Milka Vasikkasuola
Erityisrehu elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttamiseen
Ripuli on yleinen ongelma etenkin nuorilla alle 6 viikkoisilla vasikoilla. Nestetasapainon häiriinty-
essä ja pienen vasikan menettäessä elektrolyyttejä on tärkeää että ripulin hoito aloitetaan oikean-
laisella valmisteella heti oireiden ilmaannuttua. Vasikkasuola sisältää mm. kasvikuituja, glukoosia, 
pektiiniä, maltodekstriiniä ja elektrolyyttejä. Nämä ainesosat oikeassa suhteessa takaavat nopean 
ja tehokkaan hoidon vasikoiden ruoansuolatuskanavan häiriötiloissa. Vasikkasuolan kasvikuidut 
suojaavat suoliston limakalvoa ja suolinukkaa bakteerien hyökkäyksiltä ja siten edesauttavat hai-
tallisten bakteerien nopeaa uloskulkeutumista ulosteen mukana. Tuotteessa oleva glukoosi tukee 
nesteiden kulkeutumista suolistosta elimistöön. Elektrolyytit puolestaan tasaavat nestetasapai-
noa ja edesauttavat nesteen pysymistä elimistössä.

Pakkaus 600 g ja 2,5 kg

Valmistusaineet 
kasvikuitu, glukoosi, pektiini, maltodekstriini, 
natriumbikarbonaatti, maissitärkkelys, nat-
riumkloridi, kaliumkloridi 

Ravintoaineet
Kuiva-aine .................................................95,0 %
Tuhka ...........................................................9,0 %
Raakakuitu ................................................24,0 %
Raakavalkuainen .........................................0,1 %
Raakarasva ..................................................0,1 %
Natrium (Na) ........................................... 27 g/kg
Kalium (K) ................................................11 g/kg
Kloridit (Cl) .............................................. 31 g/kg
Energia  ................................................ 5,9 MJ/kg 

Annostus 
Ripulin yhteydessä: 0,5 dl / 2 - 3 kertaa päivässä 3 - 5 päivän ajan.
Ennaltaehkäisevästi: voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi ruokinnan / olosuhteiden muutoksis-
sa tai vieroituksen yhteydessä. Annos tällöin puolet edellä mainitusta. Sekoitetaan huolellisesti 
juomarehuun tai veteen. Vasikoiden juoma-automaatissa suositellaan käytettäväksi puolikasta 
annosta. Voidaan annostella myös väkirehun päälle.

Pakkaus 5 L



Para� iniöljy

Milka Biobak
Maitohappobakteerivalmiste
Suolistohäiriöiden ennaltaehkäisyyn vierotuksen, eläinvälityksen, kuljetuksen, ruokintamuu-
toksen ja antibioottihoidon yhteydessä. Enterococcus faecium on yksi kauimmin tunnetuista 
probiooteista. Se on terveestä suoliston sisällöstä eristetty bakteeri ja sen generoituminen 
on suhteellisen nopeaa.  Optimaalisen tehon saavuttamiseksi suositellaan Biobak valmistee-
seen lisättäväksi vettä ennen sen antamista eläimille. Näin Enterococcus faecium elvytetään 
kylmäkuivatusta tilastaan nopeaan lisääntymiseen jo ennen suolistoon pääsyä. Enterococcus 
faecium estää patogeenien bakteerien kiinnittymistä suoliston seinämään ja suojaa suolistoa 
myös mekaanisilta ärsytyksiltä. 

Valmistusaineet 
ohrajauho, glukoosi, Enterococcus faecium (720 
milj.bakteeria/g)

Annostus ................................eläin/päivä
Vasikka .....................................................1 - 3 rkl

Annetaan 3 - 4 päivänä. Annostelu voidaan tar-
peen vaatiessa kaksinkertaistaa. 

Pakkaus 1 kg ja 5 kg

Elektrolyytit
Milka Biolyt neste
Eritysirehu elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttamiseen
Ruokintamuutosten, kuljetusten tai muiden stressaavien tilanteiden yhteydessä eläimillä esiin-
tyy herkästi suolistohäiriöitä. Tällöin eläimet menettävät paljon nestettä, sekä nesteeseen liuen-
neita suoloja eli elektrolyyttejä. Biolyt on tehokas nestemäinen elektrolyyttitiiviste kotieläinten 
ripulin yhteydessä esiintyvän nestehukan hoitoon. 

Valmistusaineet 
Vesi, glukoosi, natriumbikarbonaatti, natrium-
kloridi, kaliumkloridi

Ravintoaineet 
valmiissa laimennoksessa
Natrium (Na) ...................................1800 mg /ml
Kalium (K)  ..........................................825mg /ml
Kloori (Cl)  .........................................1950mg /ml

Pakkaus 5 L ja 30 L

Milka Biolyt Forte
Eritysirehu elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttamiseen
Ruokintamuutosten, kuljetusten tai muiden stressaavien tilanteiden yhteydessä eläimillä esiintyy 
herkästi suolistohäiriöitä. Tällöin eläimet menettävät paljon nestettä, sekä nesteeseen liuenneita 
suoloja eli elektrolyyttejä. Biolyt Forte on tehokas elektrolyyttitiiviste kotieläinten ripulin yhtey-
dessä esiintyvän nestehukan hoitoon. 

Valmistusaineet 
Glukoosi, natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, 
kaliumkloridi

Pakkaus 2,5 kg ja 10 kg
Annostus:
Lisää 25 g elektrolyyttijauhetta litraan puhdasta talousvettä. Uusi laimennos valmistettava päi-
vittäin.

Annostus 
1,5 dl Biolyt-liuosta kahteen (2) litraan puhdasta talousvettä. Uusi laimennosliuos on valmistet-
tava päivittäin.

Ravintoaineet 
valmiissa laimennoksessa
Kloori (Cl)   ........................................1950mg /ml
Natrium (Na)  ..................................1800 mg /ml
Kalium (K)  ..........................................825mg /ml

Milka Yeast Booster
Hiivoja sekä orgaanista seleeniä sisältävä täydennysrehu
Naudoille pötsin mikrobitoiminnan ylläpitoon.

Valmistusaineet 
Yea-sacc (Saccharomyces cervisae) elävä hiiva, 
Bio-Mos  (Saccharomyces cerevisae) inaktivoitu 
hiiva, orgaaninen seleeni

Hivenaineet
Seleeni (orgaaninen seleeni) 3,0 mg/kg

Annostus ............................ eläin/päivä
Lypsylehmät  ......................................20 - 25 g
Lihakarja  ................. 3 - 4 g/100 elopainokiloa Pakkaus 7 kg

Voidaan annostella eläinkohtaisesti rehuun 
tai lisätä seosrehuvaunuun. Stressaantuneilla 
eläimillä annostus voidaan kaksinkertaistaa.

Pellavarouhe
Perinteinen tuote mahan ja suoliston hyvinvointiin
Pellavansiemenrouheesta valmistetaan pellavansiemenlimaa lisäämällä siihen lämmintä vettä. 
Rouheen liuettua sekoitetaan ja tarjoillaan annos esim. väkirehuannoksen yhteydessä. Pellavan-
siemenen sisältämällä lima-aineella (musiinilla) on suolistoa hoitava ja suojaava sekä hyötymik-
robien kasvua edistävä vaikutus. Pellavarouhe sisältää runsaasti rasvaa, hyvälaatuista valkuaista 
ja vastaa energia-arvoltaan ohraa.

Ravintoaineet
Energia  ............................................ 13,2 MJ/ kg
Kosteus  ......................................................8,1 %
Raakavalkuainen  .....................................31,4 %
Raakarasva  ..............................................13,9 %
Raakakuitu  ..............................................11,9 %
Tuhka  .........................................................5,3 %
Kalsium  ................................................... 0,34 %
Fosfori ......................................................0,97 %

Pakkaus 10 kg

Annostus 
Nautakarja: 1 kg/pv tai eläinlääkärin ohjeen mukaan.

Pakkaus 5 L

Para� iniöljy on tehokas ja riittävä hoitokeino vaahtopuhaltumisen hoitoon. Vaahtopuhaltumisen 
aiheuttajana on useimmiten aamukasteinen nurmi tai jäätynyt säilörehu. Pötsiin muodostunutta 
vaahtoa ei aina saada ulos edes pötsipistimellä vaan kuplat pitää hajottaa para� iniöljyllä.

Käyttöohje: Annostele kanisterista pienempään, eläimen suuhun helposti kaadettavaksi sovel-
tuvaan pulloon. Kerta-annoksena n. 500- 1000 ml. Eläin kuntoutuu yleensä noin vuorokauden 
kuluessa.



PASTAT
Milka Energiapasta
Milka Energiapasta on tarkoitettu ketoosiriskin vähen-
tämiseen lypsylehmillä sekä ketoosin uusiutumisen 
välttämiseksi. Milka Energiapasta nostaa verensokeria 
ja auttaa ylläpitämään ruokahalua. 

Valmistusaineet
propyleeniglykoli, glyseroli, vitamiinihivenaineseos

Ravintoaineet 
Raakavalkuainen .............................................. <0,1 %
Raakakuitu .......................................................... 1,0 %
Raakarasva ...................................................... < 1,0 %
Tuhka ............................................................... < 1,0 %
Kosteus .............................................................. 36,8 %
Natrium ..............................................................  0,0 %  

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini .............................................. 35 000 ky/kg
B2-vitamiini ..................................................20 mg/kg
B12-vitamiini................................................6,4 mg/kg
Nikotiinihappo ................................................ 10 g /kg
E-vitamiini .................................................1280 mg/kg 
Seleeni (orgaaninen seleeni) ......................2,4 mg /kg 
Sinkki  ............................................................50 mg/kg

Annostus
1 tuubi Milka Energia pastaa 2 kertaa päivässä 3-6 
viikon ajan poikimisen jälkeen. Milka Energia pasta an-
nostellaan silikonipistoolilla.  Ei saa käyttää eläimellä, 
jonka nielemisre� eksi on häiriintynyt.

Milka Rumevit pasta
Milka Rumevit pasta on tarkoitettu erityisesti kor-
keatuottoisille lypsylehmille ja voimaperäisesti ruo-
kittaville (lihotettaville) märehtijöille. Milka Rumevit 
pasta tukee ruoansulatusta sekä ylläpitää pötsin 
mikrobi� ooraa pötsihäiriöiden ja vähentyneen ruo-
kahalun yhteydessä. 

Valmistusaineet
kalsiumpropionaatti, propyleeniglykoli, hiivauute, 
DL-metioniini, gentianajauhe

Ravintoaineet 
Raakavalkuainen .............................................< 1,0 % 
Raakakuitu ..........................................................4,3 % 
Raakarasva ......................................................< 1,0 % 
Tuhka .................................................................14,8 % 
Kosteus ..............................................................53,0 % 
Kalsium  .............................................................7,65 % 
Natrium ...............................................................0,0 % 

Aminohapot
DL- metioniini .........................................7 000 mg/kg

Annostus
1/2 tuubia Milka Rumevit pastaa 2 kertaa päivässä 
2-4 päivän ajan. Käyttöä voidaan tarvittaessa jatkaa 
3 - 6 viikkoa poikimisen jälkeen. Milka Rumevit pasta 
annostellaan silikonipistoolilla. Ei saa käyttää eläi-
mellä, jonka nielemisre� eksi on häiriintynyt.

Milka Hiili Plus pasta
Milka Hiili Plus pasta on tarkoitettu käytettäväksi 
maha- ja suolistohäiriöiden sekä ripulin yhteydessä.  
Milka Hiili Plus pastan sisältämä aktiivihiili sitoo hai-
tallisia aineita (myrkyt, mikro-organismit) itseensä 
rauhoittaen samalla suolistohäiriöiden oireita.

Valmistusaineet
aktiivi hiili (lääkehiili) 30,5 %, glukoosi, fruktoosi, nat-
riumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumsulfaatti

Ravintoaineet 
Raakavalkuainen ............................................. < 1,0 %
Raakakuitu ...................................................... < 1,0 % 
Raakarasva ...................................................... < 1,0 % 
Tuhka ................................................................... 4,6 % 
Kosteus .............................................................. 59,2 % 
Magnesium  .................................................... 0,025 % 
Natrium ...........................................................0,600 % 

Annostus
1 tuubi Milka Hiili Plus pastaa 2 kertaa päivässä 2 
päivän ajan. Milka Hiili Plus pasta annostellaan sili-
konipistoolilla.
Ei saa käyttää eläimellä, jonka nielemisre� eksi on 
häiriintynyt. Tuotetta ei saa käyttää lääkityksen yh-
teydessä.

Milka Kalsium Plus pasta
Milka Kalsium Plus pasta on tarkoitettu lypsylehmille 
poikimahalvausriskin vähentämiseen ja/tai täydentä-
mään eläinlääkärin antamaa poikimahalvaushoitoa. 
Milka Kalsium Plus pasta nostaa tehokkaasti veren 
kalsium- ja magnesiumpitoisuutta.

Valmistusaineet
kalsiumpropionaatti, kalsiumkloridi, propyleenigly-
koli, magnesiumkloridi

Ravintoaineet
Raakavalkuainen .............................................< 0,1 %
Raakakuitu ..........................................................2,6 %
Raakarasva ......................................................< 0,1 % 
Tuhka .................................................................33,2 % 
Kosteus ..............................................................49,7 % 
Magnesium  ....................................................... 0,3 % 
Kalsium  ............................................................. 13,1 % 
Natrium ...............................................................0,0 % 

Annostus  (vaihtoehdot 1. ja 2.)
1. Annetaan neljä pastatuubia seuraavasti: ensim-
mäinen tuubi ensimmäisten poikimisen merkkien 
yhteydessä n. 1 vrk ennen poikimista. Toinen tuubi 
heti poikimisen jälkeen. Kolmas tuubi 10 -12 tuntia 
poikimisen jälkeen. Neljäs tuubi 20 - 24 tuntia poiki-
misen jälkeen. 
2. Annetaan kaksi pastatuubia seuraavasti: ensim-
mäinen tuubi annetaan ensimmäisten poikimisen 
merkkien yhteydessä tai 2 - 4 tuntia eläinlääkärin hoi-
don jälkeen. Toinen tuubi 6 - 12 tuntia myöhemmin.  
Milka Kalsium Plus pastatuubi annostellaan silikoni-
pistoolilla.  Ei saa käyttää eläimellä, jonka nielemis-
re� eksi on häiriintynyt.

Pakkaus 300 ml
Pakkaus 300 ml

Pakkaus 300 ml Pakkaus 300 ml



Pakkaus 4 x 500 ml (550g)

JUOMAREHUT
Milka Basic
Vasikoiden juomarehu

Milka Instant
Pikkuvasikoiden juomarehu

Milka Basic sisältää Protection Plus järjestelmän 
mikä osaltaan pienentää vasikan mahdollisuut-
ta saada haitallisia infektioita juottokauden 
aikana. Protection Plus järjestelmä kohentaa 
pienen vasikan vastustuskykyä tukemalla ruo-
ansulatuksen kriittisiä toimintoja.

Valmistusaineet
Herajauhe, kasviöljyt (kookos- ja palmuöljy), 
soijavalkuaistiiviste*, vähälaktoosinen herajau-
he, vehnägluteeni 
* muuntogeeninen soija

Ravintoaineet
Raakavalkuainen ................................... 20,0 %
Raakarasva ............................................ 15,0 %
Hehkutusjäännös ..................................... 9,5%
Raakakuitu ...............................................0,5%
Kalsium   .................................................   0,8% 
Fosfori   .....................................................0,6%
Natrium  ...................................................0,6%
Magnesium  ............................................  0,2%
Laktoosi ..................................................... 41%

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini  .................................... 50 000 ky/kg
D3-vitamiini  .....................................5000 ky/kg
E-vitamiini   ....................................... 100 mg/kg
C-vitamiini ......................................... 100 mg/kg
B1-vitamiini .......................................... 3 mg/kg
B2-vitamiini .......................................... 4 mg/kg
B6-vitamiini .......................................... 2 mg/kg
B12-vitamiini......................................20 mcg/kg
Pantoteenihappo .................................15 mg/kg
Foolihappo ......................................... 0,5 mg/kg
Koliini ................................................ 250 mg/kg
Niasiini ................................................. 30 mg/kg
Rauta ................................................... 80 mg/kg
Kupari .................................................... 8 mg/kg
Sinkki ................................................... 70 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti)  .............. 0,25 mg/kg
Mangaani ............................................ 55 mg/kg
Jodi ........................................................ 1 mg/kg

Pakkaus 25 kg Annostus
125 g / litra vettä 

Milka Instant on täysipainoinen pienen vasikan 
juomarehu heti ternimaitokauden jälkeen. Mil-
ka Instant sisältää Protection Plus järjestelmän 
mikä osaltaan pienentää vasikan mahdollisuut-
ta saada haitallisia infektioita juottokauden 
aikana. Protection Plus järjestelmä kohentaa 
pienen vasikan vastustuskykyä tukemalla ruo-
ansulatuksen kriittisiä toimintoja.

Valmistusaineet
Herajauhe, vähälaktoosinen herajauhe, kas-
viöljyt (kookos- ja palmuöljy), vehnägluteeni, 
soijavalkuaistiiviste

Ravintoaineet
Raakavalkuainen ...................................23,0 %
Raakarasva ............................................15,0 %
Hehkutusjäännös ....................................9,5 %
Kosteus ....................................................3,0 %
Raakakuitu .............................................. 0,2%
Kalsium   ..................................................0,6 % 
Fosfori  ..................................................... 0,6%
Natrium  .................................................. 0,7%
Magnesium  .............................................0,1%
Laktoosi .....................................................41%

Vitamiinit ja hivenaineet: 
kuten Milka Basic

Annostus
125 g / litra vettä 

Pakkaus 25 kg

KALSIUMVALMISTEET
Kalsimax
Erityisrehu poikimahalvausriskin vähentämiseen

Geelimäinen, maistuva ja turvallinen kalsium-
valmiste lehmille. Poikimisen yhteydessä leh-
män kalsiumin tarve lisääntyy huomattavasti. 
Kalsimax valmistetta käytetään poikimahalva-
usriskin vähentämiseen sekä eläinlääkärin an-
taman poikimahalvaushoidon tukihoitona. 

Milka Kalcivit
Kalsiumvalmiste lehmille
Kalsiumia sisältävä täydennysrehu lypsylehmille. Kalcivit neste sisältää kalsiumia, magnesiumia, 
vitamiineja ja lisäenergiaa. Suositellaan käytettäväksi poikimisen yhteydessä täydentämään kal-
siumin saantia.

Valmistusaineet 
Vesi, kalsiumkarbonaatti, kalsiumpropionaatti, 
magnesiumkloridi, propyleeniglykoli,  kal-
siumasetaatti, ksantaanikumi, säilöntä- ja 
aromiaineita

Kalsimax 500 ml pullo sisältää 
67 g kalsiumia ja 1,2 g magnesiumia

Annostus  
Poikimishalvaukselle herkille lehmille juo-
tetaan neljä 500 ml pulloa Kalsimaxia. En-
simmäinen pullo 24 tuntia, toinen 12 tuntia 
ennen arvioitua poikimista. Kolmas annos 12 
tuntia ja neljäs 24 tuntia poikimisen jälkeen. 
Ei saa antaa lehmälle, jolla on jo poikimahal-
vaus.

Valmistusaineet 
Kalsiumkloridi, magnesiumkloridi, kalium-
kloridi, propyleeniglykoli, vesi, vitamiiniseos

Annostus
Poikimisen yhteydessä 200 ml tarvittaessa 2 
kertaa/vrk. Voidaan käyttää yhdessä Rumevit 
neste valmisteen kanssa. Tuotteen annosteluun 
saatavana annostelupistooleja.

Pakkaus 5 L

Ravintoaineet:
Raakavalkuainen  ..................................... 0,10 %
Raakarasva  ................................................0,2 % 
Hehkutusjäännös  ....................................0,48 %
Kalsium  .................................................... 12,5 % 
Magnesium  ............................................. 0,42 %
Kalium  .....................................................0,27 %
Fosfori ...................................................... 0,01 %

Vitamiinit
B1-vitamiini  ...................................... 180 mg/kg
B2-vitamiini  .......................................157 mg/kg
B5-vitamiini .......................................185 mg/kg
B6-vitamiini ...................................... 160 mg/kg
B12-vitamiini......................................... 2 mg/kg



NUOLUKIVET

Milka Mineraalivati
Kivennäislisä lehmille
Milka mineraalivati on monipuolinen, etenkin laidunkaudelle soveltuva lisäkivennäisen lähde 
kotieläimille. Runsaan magnesium määrän ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti laidunkauden 
alkupuoliskolle vähentäen lehmien riskiä sairastua laidunhalvaukseen. Runsas ja laaja kivennäis- 
ja hivenainepitoisuus sekä lisätyt vitamiinit ehkäisevät puutosten syntymistä ja siten turvaavat 
terveyttä ja tuotosta. Milka mineraalivati on maistuva pohja-aineena käytetyn melassin ansiosta.

Valmistusaineet
Natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, magnesiu-
moksidi, dikalsiumfosfaatti, melassi, vitamiini-
hivenaineseos

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini .................................. 300 000 ky/kg
D3-vitamiini .................................. 60 000 ky/kg
E-vitamiini .........................................600 mg/kg 
Niasiini  ................................................40 mg/kg
Sinkki  .............................................7 000 mg/kg
Mangaani .......................................5 000 mg/kg
Kupari .............................................1 000 mg/kg
Rauta .................................................750 mg/kg
Rikki .....................................................12 mg/kg
Jodi  ...................................................150 mg/kg
Koboltti ...............................................20 mg/kg
Molybdeeni .........................................20 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) ..................20 mg/kg

Pakkaus 20 kg Ravintoaineet
Magnesium  ..........................................12,0 %
Kalsium  ...............................................   12,0 %
Fosfori  .....................................................4,0 %
Natrium .................................................. 5,5 %

Nuolukivi täydentämään lehmien vitamiinien, 
kivennäis- ja hivenaineiden saantia.

Milka Dry Mineraalinuolukivi
Kivennäislisä ummessa oleville lehmille

Valmistusaineet
Vitamiinihivenaineseos, melassi, kalsiumoksidi

Ravintoaineet
Kalsium ...................................................5,5 % 
Magnesium ...........................................   6,5 %
Natrium ...................................................7,0 % 
Fosfori  .....................................................4,0 %

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini ....................................500 000 ky/kg
D3-vitamiini ..................................150 000 ky/kg
E-vitamiini ........................................3000 mg/kg 
Kupari  .............................................1 200 mg/kg
Sinkki ...............................................5 000 mg/kg
Seleeni ..................................................40 mg/kg
Jodi .....................................................160 mg/kg
Mangaani .......................................  4 000 mg/kg
Koboltti ................................................50 mg/kgPakkaus 20 kg

Nutri-Fos
Kivennäislisä lehmille

Kivennäisnuolukivi ympärivuotiseen käyttöön. Nutri-Fos täydentää eläinten kivennäisten saantia 
ympäri vuoden.

Valmistusaineet
Natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, dikalsium-
fosfaatti, magnesiumoksidi, hivenaineseos

Ravintoaineet
Kalsium   ................................................ 16,0 % 
Natrium  ................................................ 14,0 % 
Fosfori  ......................................................7,0 % 
Magnesium  ............................................ 2,0 % 

Hivenaineet
Sinkki  ..............................................3 600 mg/kg
Mangaani ........................................ 2 610 mg/kg
Jodi ....................................................... 75 mg/kg
Koboltti ................................................40 mg/kg
Rauta ....................................................25 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) ................... 15 mg/kg

Pakkaus 10 kg

Milka Riistakivi
Suolanuolukivi eläimille

Pakkaus 10 kg

Valmistusaineet
Ruokasuola (natriumkloridi), hivenaineseos

Ravintoaineet
Natrium .................................................38,0 %
Magnesium .............................................0,2 %

Hivenaineet
Rauta .................................................. 700 mg/kg
Jodi ........................................................50 mg/kg
Kupari ............................................... 2500 mg/kg
Mangaani ........................................... 900 mg/kg 
Sinkki .................................................. 800 mg/kg 
Seleeni (natriumseleniitti) ....................30 mg/kg

Pakkaus 10 kg

Nutri-Mag
Kivennäislisä lehmille
Magnesiumlisä laidunkauden alkuun ja loppuun, jolloin magnesiumin saanti vähäisintä. 
Nutri Mag turvaa magnesiumin ja kalsiumin saantia. Sopii käytettäväksi poikimisen yhteydessä.

Valmistusaineet
Natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, dikalsium-
fosfaatti, magnesiumoksidi, hivenaineseos

Ravintoaineet
Kalsium  .................................................14,0 %  
Magnesium  ..........................................10,0 % 
Natrium  ..................................................9,0 % 
Fosfori  .....................................................2,0 % 

Hivenaineet
Sinkki  ...............................................2625 mg/kg
Mangaani .........................................2500 mg/kg
Jodi .......................................................50 mg/kg
Koboltti ................................................30 mg/kg
Rauta ....................................................25 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) .....................5 mg/kg

Kivennäisnuolukivi ympärivuotiseen käyttöön. Nutri-Rumen täydentää eläinten kivennäisten 
saantia ympäri vuoden.

Nutri-Rumen
Kivennäislisä lehmille

Pakkaus 15 kg
Valmistusaineet
Natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, dikalsium-
fosfaatti, magnesiumoksidi, hivenaineseos

Ravintoaineet
Kalsium ................................................... 6,5 % 
Magnesium ............................................. 4,0 % 
Natrium ....................................................7,0 %
Fosfori ..................................................... 3,0 % 

Vitamiinit ja hivenaineet
A-vitamiini ....................................150 000 ky/kg
D3-vitamiini ....................................40 000 ky/kg
E-vitamiini .......................................... 150 mg/kg
Sinkki .............................................10 460 mg/kg
Mangaani ........................................ 8 240 mg/kg
Jodi  ......................................................60 mg/kg
Koboltti ................................................40 mg/kg
Seleeni (natriumseleniitti) ................... 15 mg/kg



ERIKOISTUOTTEET
Milka Kalanmaksaöljy
Sisältää A- ja D – vitamiinia, tärkeitä rasvahappoja, jodia ja runsaasti energiaa. 
Luomutuotantoon soveltuva tuote. 

Annostus
Lehmät 15 ml / eläin
Vasikat 15ml / 5 eläintä

Pakkaus 1L, 5 L, 30 L ja 200 L

Milka Omenaviinietikka

Pakkaus 10 L ja 30 L

Utaretulehduksen tai maitokuumeen yhteydessä eläinten yleiskunto laskee. Omenaviini-
etikka osaltaan edesauttaa ruokahalun parantumista ja yleiskunnon kohoamista.

Rehuhiiva
Sisältää runsaasti hyvin sulavaa valkuaista, kivennäis- ja hivenaineita sekä B-ryhmän vitamiineja.

Pakkaus 25 kg

Natriumbikarbonaatti
Tehokas pötsiä neutraloiva aine.  Suositellaan käytettäväksi pötsihäiriöiden ennaltaehkäisyyn 
ruokinnan muutosten yhteydessä ja runsaasti väkirehua sisältävillä ruokinnoilla.

Pakkaus 25 kg

Annostus 
lehmät 0,5 - 1 l / pv jaettuna kahteen an-
nokseen, 1 - 2 viikon ajan

Merilevä
Merilevä (Ascophyllum nodosum) täydentää eläinten aminohappojen, vitamiinien sekä kivennäis- 
ja hivenaineiden tarvetta,  sopii käytettäväksi sekä kotoisten että tehdasvalmisteisten rehuseos-
ten kanssa. Luomutuotantoon soveltuva tuote.

Annostus
Lehmät 10 g / rehukg / pv

Pakkaus 25 kg

Pakkaus 10 kg

Nuolukivien kiinnittämiseen saatavana telineitä. 
Luomutuotantoon soveltuva tuote.

Valmistusaineet
Natriumkloridi (39 % natrium) 

Milka Suolakivi
Nautakarjalle täydentämään ja varmistamaan riittävää suolan saantia



BioBzz
Hoitovoide

HOITOTUOTTEET

Bio Bzz -hoitovoide sisältää mehiläisten hunajakennoista kerättyä puhdistettua ja valkaistua me-
hiläisvahaa. Lääke- ja kosmetiikkateollisuuden käyttämä korkealuokkainen valkoinen mehiläisva-
ha on kosmeettisesti erittäin miellyttävää. Bio Bzz suojaa ihoa usein toistuvan pesun aiheuttamil-
ta muutoksilta ja desin� oi infektioaltista ihoa. Sopii utareisiin, haavoihin ym. ihovaurioihin.  Sopii 
myös erinomaisesti ihmisten käsi- ja ihovoiteeksi. Bio Bzz:n miellyttävä tuoksu tulee eucalyptus-
öljystä. Voide imeytyy erittäin hyvin eikä jätä tahmeaa pintaa.

Valmistusaineet 
Water
Glyceryl Monostearate
Para�  n liquid,
Cetearyl alcohol,
Sodium Lauryl Sulphate
Glycerol
White Beeswax
Polysorbate 80
BenzalkoniumParahydroxybenzoat
Eucalytpus oil

Milka Utarelinimentti
Suunniteltu erityisesti lehmien utareille uteretulehdusten oheishoitoon. Lisää tehokkaasti käsitel-
lyn alueen pintaverenkiertoa.

Sisältää piparminttuöljyä ja aloe veraa. Kaksitehoinen, viilentävän vaikutuksen jälkeen pitkäai-
kainen lämpövaikutus.

Pakkaus 500 ml

Pakkaus 1 L

Valmistusaineet mm.
Aqua 
Alcohol Denat.
Menthol 
Eucalyptus 
Peppermint
 Aloe Vera 

Valmistusaineet mm.
Aqua
Menthol
Eucalyptus
Alcohol Denat.
Glyserin

BH Ice Booster Jäälinimentti
Nopeaan rasituslämmön poistoon. 

Suositellaan käytettäväksi esim. lihassärkyjen yhteydessä. Viilentävä, tehokas vaikutusaika 3-6 
tuntia.

Pakkaus 500 ml

Nykyaikaisessa eläintuotannossa kiinnitetään yhä useammin huomiota eläinten elinolosuhteisiin, 
sekä niiden elinympäristöön. On tiedostettu, että helposti siivottava, puhdas elinympäristö on 
sekä eläimille että niiden hoitajille perusedellytys optimaaliselle tuotannolle. Sti-Ren on hieno-
jakoinen, juokseva jauhe, jonka levittäminen käy vaivattomasti. Sti-Ren vähentää olennaisesti 
ilman ammoniakki- ja vetykaasupitoisuutta, luoden eläimille suotuisamman elinympäristön. Sti-
Ren desin� oi tehokkaasti. Se sitoo ilman kosteutta ja kuivattaa karjasuojan pintoja, mikä on tärkeä 
tartuntatautien leviämisen estämiseksi. 

Annostus
Kourallinen Sti-Ren tuotetta yhtä neliömetriä 
kohti kerran viikossa riittää kuivan ja terveel-
lisen elinympäristön ylläpitoon. Suositellaan 
käytettäväksi useammin erityisesti kosteissa 
eläinsuojissa tai suojissa, joissa on sairaita eläi-
miä. Sti-Ren sopii myös erinomaisesti viemärei-
hin ja käymälöihin.

Sti-Ren
Desin� ointijauhe

Desin� ointi

Pakkaus 10 kg (ämpäri) 
ja 25 kg (säkki)

Edistää voimakkaasti verenkiertoa lihaksissa, nivelissä ja utareissa.

Sisältää kapsaisiinia (Capsicum Oleoresin) ja aloe veraa. Pitkäaikainen lämpövaikutus.

Milka Yrttilinimentti Valmistusaineet mm.
Aqua 
Emulsifying wax
Camphor
Alcohol Denat.
Capsicum Oleoresin
Aloe Vera

Pakkaus 1 L



Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila
puh. (09) 2252560, fax (09) 225 25 610

  biofarm@biofarm.� 
www.biofarm.� 

Biofarm Oy on valmistanut ja tuonut markkinoille laadukkaita tuotantoa 
tehostavia, eläinten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tuotteita jo yli 

25 vuoden ajan. Oma tuotekehityksemme sekä yhteistyö alan tärkeimpien 
asiantuntijoiden kanssa takaavat oikeat tuotteet erityisesti suomalaisen 
kotieläintilan tarpeisiin.Tarkemmat tuotetiedot löydät kotisivuiltamme 

www.biofarm.� 
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