
UUTUUS!

POIKIMAHALVAUSRISKIN 
PIENENTÄMISEEN

Erityisravinnoksi tarkoitettu 
täydennysrehu lehmille

Yksi bolus sisältää 45 g 
kalsiumia, josta 34 g

kalsiumkloridista (76 %) ja
11 g kalsiumsulfaatista (24 %).

200 g

Parasta
kalkkia!

PIENENTÄÄ KUSTANNUKSIA

20 – 30%

MADE IN
FINLAND

VALMISTETTU 
SUOMESSA



Kustannustehokkaat 4, 20 ja 100 boluksen pakkaukset.

KUSTANNUKSIA JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT
PAKKAUKSET TILOJEN  TARPEISIIN

FinnHoof Oy/Ltd on suomalainen yritys, joka on erikois tu 
nut lehmien täydennysrehujen kehittämiseen, valmis tuk
seen ja markkinointiin. Tuotantotilat ovat Turussa.  
Yrityksen omistajalla Heikki Kempillä on 40 vuoden  
kokemus lehmien rehuista ja rehun säilöntäaineista.

Haluan nyt käyttää kaiken kertyneen ammattiosaa
miseni kotimaisten, naudoille tarkoitettujen, erikois
valmisteiden kehittämiseen ja valmistamiseen.
Tuotteiden kehittämisessä oman osaamisen lisäksi 
olen saanut arvokkaita tietoja suomalaisilta asian
tuntijoilta. Tavoitteemme on, että tuotteet ovat sekä 
laadultaan että hinnaltaan kilpailukykyiset ja autta
vat tiloja karjan tuloksekkaassa hoidossa.

Heikki Kemppi palkittiin Eläinlääkäriliiton Eläinten hyvin
vointipalkinnolla vuonna 2012.



Asenna Calcium Boluksen suora pää  
annostimen sisään, pyöreä pää jää  
näkyviin.

Asenna annostelija syvälle lehmän nieluun  
varovaisesti nostamalla lehmän pää siten 
että kaula on suorana. Tunnet lehmän  
nielevän. 

Vapauta Calcium Bolus annostelijasta  
nieluun painamalla annostelijan kahvasta. 
Vedä annos telija varovasti pois nielusta. 
Vältä tarpeetonta voiman käyttöä.

FINNHOOF CALCIUM BOLUKSEN KÄYTTÖOHJEET:  
4 kapselin ohjelma lehmille, joilla on riski sairastua  
poikimahalvaukseen. Käytetään noin kahden vuoro
kauden ajan.

1. kapseli lehmän oireillessa poikimisesta.
2. kapseli heti poikimisen jälkeen.
3. kapseli 1015 tuntia poikimisen jälkeen.
4. kapseli 12 vuorokautta poikimisen jälkeen.

Käyttö eläinlääkärin antaman injektiohoidon jälkeen.
1. kapseli 25 tuntia injektiohoidon jälkeen.
2.  kapseli 1520 tuntia injektiohoidon jälkeen.

VAROITUKSET: Käytetään vain lehmille, joilla on nor
maali nielemisrefleksi. Tuotetta ei saa antaa lehmälle, 
jolla on selvästi poikimahalvausoireita eikä makaavalle 
lehmälle, jolloin nieleminen on heikkoa. Säilytetään 
muovituubissa käyttöhetkeen saakka, sillä tuote ottaa 
herkästi kosteutta ilmasta. Käytetään vain tarkoitukseen 
sopivaa annostinta. Käytä vain ehjä bolus, rikkoutunut 
bolus voi olla haitallinen eläimen terveydelle. Kysy tar
vittaessa eläinlääkärin tai ruokintaasiantuntijan ohjeita.

KOOSTUMUS: Kalsiumkloridi, kalsiumsulfaatti, 
vesi, etikkahapolla esteröityjä rasvahapoista  
peräisin olevia mono ja diglyseridejä. 

RAVINTOAINEET: Kalsium 23 %, kosteus 32 %.

TURVALLINEN
JA HELPPO

ANNOSTELLA
FinnHoof Calcium Bolus on

pinnoitettu rasvakalvolla, joka
suojaa ruokatorvea ja etumahojen

limakalvoja ärsytykseltä. 

FINNHOOF CALCIUM BOLUS
SOPII YLEISIMPIIN BOLUSANNOSTIMIIN.



TALOUDELLINEN
FinnHoof Calcium Bolus on saatavissa sekä
kustannuksia että ympäristöä säästävissä
pakkauksissa tilan tarpeiden mukaisesti. 

NOPEA VAIKUTUS
FinnHoof Calcium Bolus liukenee nopeasti  

etumahoissa ja imeytyy tehokkaasti lehmän 
verenkiertoon nostaen veren kalsiumpitoisuutta. 

Kahden kalsiumlähteen ansiosta tuote on  
sekä nopea että pitkävaikutteinen. 

TURVALLINEN
FinnHoof Calcium Bolus on pinnoitettu

rasvakalvolla, joka suojaa ruokatorvea ja
etumahojen limakalvoja ärsytykseltä.

Myynti

Teollisuushankinta Oy, Kokkola
puh. 020 765 9580

teollisuushankinta@teollisuushankinta.fi
www.teollisuushankinta.fi

Valmistaja
FinnHoof Oy/Ltd, Naantali

Heikki Kemppi, puh. 050 301 7760
heikki.kemppi@finnhoof.fi

www.calciumbolus.fi

VALMISTETTU 
SUOMESSA


