
DZIAŁA OSUSZAJĄCO
dzięki obecności bezwodnych soli, które trwale i nieodwracal-
nie wiążą wodę na drodze chemicznej, zapobiegając powsta-
waniu „błota” czy „papki”.

DZIAŁA DEZYNFEKUJĄCO I BIOBÓJCZO
dzięki zawartości łagodnego dla zwierząt kwasu salicylowego 
działa dezynfekująco i biobójczo.

DZIAŁA PRZECIWZAPALNIE I REGENERUJĄCO 
wspomaga gojenie się ran powstałych na skutek zapalenia 
skóry i zapobiega powstawaniu nowych.

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 19,5%, Magnez 6%, Fosfor 5%, Wapń 3,5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 800
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 6 000, Miedź 1 800, Mangan 1 000, Jod 200,   
Kobalt 80, Selen 25, w tym organiczny 5

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

PHORMAG SELEN ORGANICZNY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 19,5%, Wapń 7,5%, Magnez  2,4%, Fosfor 2%, Siarka 1%
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 9 750, Mangan 4 000, Miedź 1 625, Jod 100,  
Kobalt 40, Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

AMAFERM RUMEN pH CORE

PHORMAG ß-KAROTEN

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Wapń 15%, Sód 10,5%, Fosfor 5%, Magnez 4%
Witaminy(mg/kg): Beta-karoten 100
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 3 150, Mangan 2 625, Miedź 250, Jod 100,  
Kobalt 40,  Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

FIX’N

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Wapń 15%, Magnez 10%, Sód 6,5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 400
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 2 625, Mangan 2 200, Jod 100, Miedź 50,  
Kobalt 40, Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

PHORMAG ANTYOKSYDANTY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 14%, Wapń 12%, Fosfor 6%, Magnez 5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 1 000
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 4 000, Mangan 2 500, Miedź 1 000, Jod 250,  
Kobalt 100, Selen 25

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

CHELATY SELEN ORGANICZNY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 27%, Wapń 5%, Magnez 2,5%
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 9 000, w tym chelaty 900, Mangan 4 000,  
w tym chelaty 400, Miedź 1 500, w tym chelat 150, Jod 150, Kobalt 60, Selen 20,  
w tym organiczny 5

Umieścić produkt blisko punktu wody. 
Zapewnić zwierzętom swobodny dostęp 
do bloku.

Twój Doradca Techniczno-Handlowy

Informacje zawarte w niniejszej ulotce stanowią jedynie materiał poglądowy. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Techniczno-Handlowi Timac Agro.
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Preparat do osuszania i dezynfekcji, do stosowania w obecności zwierząt

Poprawa parametrów nawozowych gnojowicy 

Preparat na bazie ekstraktów roślinnych, do osuszania prosiąt po porodzie

Informacje zawarte w niniejszej ulotce stanowią jedynie materiał poglądowy. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Techniczno-Handlowi Timac Agro.
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Twój Doradca Techniczno-Handlowy

ZDROWE NOGI TWOICH KRÓW

Kompleksy dezynfekujące i osuszające
Do stosowania w obecności zwierząt

• Poprawa dobrostanu i zdrowia zwierząt

• Lepsze przyrosty

• Poprawa płodności

• Zmniejszenie częstotliwości występowania 
mastitis i kulawizn

• Skrócenie czasu gojenia się ran

• Minimalizacja problemów Streptokokozy 
i biegunek u prosiąt

• Szybsze ogrzanie prosiąt po porodzie

• Lepsza żywotność prosiąt i szybsze pobranie siary 
od lochy

• Zmniejszenie częstotliwości występowania biegu-
nek, artretyzmu i zapalenia skóry

WIĄŻE AMONIAK I NEUTRALIZUJE ZAPACHY
wiążę amoniak z powietrza co przekłada się na podniesienie 
higieny zwierząt. Zawiera dodatki zapachowe. 
• Efekt osuszający bez formowania się „błota” 
• Efekt „gąbki”

SPOSÓB UŻYCIA
Aplikować równomiernie na całej powierzchni  w miejscu przebywania zwierząt zgodnie wytycznymi:
Porodówki i tuczarnie: rozsypać ACTISAN na całej powierzchni kojca, następnie 100g/m2 co 2 dni w miejscach silnie wilgotnych.
Sektor krycia: 100g/m2 na legowiskach (od odsadzenia do pierwszego tygodnia po inseminacji).

SPOSÓB UŻYCIA: 
Po oproszeniu: oprószyć bezpośrednio urodzone prosięta oraz matę dla maciory. Nie dopuścić do kontaktu preparatu z oczami 
prosiąt. Do momentu odsadzenia: aplikacja 100 g/m2 co drugi dzień w miejscach spoczynku prosiąt i maciory. 

Dzięki zawartości ekstraktów roślinnych, pro-
dukt ogranicza rozwój patogennej mikroflory.

• Poprawia wartość nawozową gnojowicy

• Wspiera jej homogenizację

• Poprawia kompostowanie i mineralizację

Dobrostan prosiąt

Poprawa wyników produkcyjnych

SKUTECZNE
WCHŁANIANIE

OGRANICZONY ROZWÓJ 
BAKTERII W ŚRODOWISKU

ZMNIEJSZENIE CZASU 
GOJENIA SIĘ RAN

• szybkie osuszanie
• ogrzanie prosiąt

• ↘mniej przypad-
ków występowania 
biegunek

Mniejsze zużycie leków 
i antybiotyków

• krótszy czas zasusze-
nia pępowiny 

Lepsze pobranie siary Zamknięcie drogi 
wnikania patogenów 

ze środowiska
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Acti glene
Linia preparatów osuszających i dezynfekujących, do stosowania 
w obecności zwierząt

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozsypać Actiglene równomiernie na rusztach lub bezpośrednio w zbiorniku w następujących ilościach:
Kojce pojedyncze/sektor krycia: 1 kg/ na kojec w kilku aplikacjach.
Porodówki: 300 g/prosię po pojawieniu się zwierząt.
Tuczniki: 500 g/zwierzę na początku tuczu, następnie w dawkach 2 razy po 200 g do końca tuczu.
Zbiorniki na gnojowicę: 1 kg/ m3 gnojowicy w zbiorniku (dawka uderzeniowa 4 kg/ m3  jeden raz na miesiąc, do 3 miesięcy).

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

UWAGA!
• Nie stosować Actiglene równocześnie ze środkami dezynfekującymi.
• Dopilnować, by środek miał kontakt z wilgocią, co ułatwi jego działanie.
• W przypadku gęstych osadów przed zabiegiem wymieszać mechanicznie.

UPŁYNNIANIE 
GNOJOWICY

Stan wyjściowy: gruba skorupa
na wierzchu 

Faza 2
Fermentacja
biologiczna

Faza 3 : 
Utrzymanie
konsystencji gnojowicy

Faza
ciekła

OSAD

OSAD

SKORUPA

GAZY

GAZY

GAZY
GAZY

GAZY

GAZY
GAZY

GAZY

GAZY

GAZY GAZY

Faza 1
Degradacja
dużych cząstek
organicznych

ACTIGLENE (1kg / m 3 )

HOMOGENICZNA
KONSYSTENCJA

Algi wapienne z dodatkiem naturalnych krzemianów 
aktywują kompostowanie, działają jak „gąbka” i wią-
żąc amoniak poprawiają jakość nawozową gnojowicy. 
Dodatkowo poprawiają homogenność i strukturę 
gnojowicy zapobiegając powstawaniu skorupy na 
wierzchu zbiornika.

Frakcja
mineralna

Frakcja
organiczna

Bakterie oraz kompleks odżywczy z alg poprawiają 
fermentację substancji organicznych, dotleniają 
gnojowicę, aktywują kompostowanie i wpływają na 
mineralizację azotu.

ACTIGLENE SKŁADA SIĘ Z FRAKCJI
MINERALNEJ I ORGANICZNEJ:

SPECJALISTYCZNE DODATKI
 żywieniowe i preparaty higieniczne

dla trzody chlewnej



Preparaty płynne do zadawania z paszą oraz wodą. Zawierają 
kompleks aktywny BETACTYL, który oczyszcza i chroni przeciążoną 
wątrobę u wysokowydajnych zwierząt

Blok mineralny na bazie alg morskich o bogatym składzie z dodat-
kiem ekstraktów roślinnych

Mikrogranulowany dodatek paszowy na bazie alg morskich

• Mniejsza podatność na choroby i infekcje

• Ograniczone ryzyko upośledzenia funkcji wątroby 
u wysokowydajnych loch i tuczników

• Rozwój układu kostnego

• Poprawa odporności i zdrowotności

• Zmniejszenie występowania zjawiska kanibalizmu

• Wsparcie wzrostu i odporności (matki i płodu)

• Lepsza odpowiedź organizmu na szczepienia
• Regulacja systemu nerwowego, hormonalnego i 

płodności

• Efektywne wykorzystanie paszy

• Minimalizacja skutków  zatrucia mykotoksynami

• Poprawa funkcjonowania wątroby

• Ograniczenie występowania chorób i infekcji 
towarzyszących zatruciu mykotoksynami

• Wsparcie lochy i prosiąt w okresie okołoporo-
dowym

• Większa mleczność loch 

• Skrócenie czasu porodu - wyższa żywotność 
prosiąt, szybsze pobranie siary

• Mniejsze ryzyko zaparć przed i po porodzie

• Ochrona wątroby

• Lepsza odporność lochy i prosiąt

• Szybsza regeneracja lochy po porodzie

Ochrona i wsparcie wątroby Preparat odżywczy w tabletkach do stosowania w okresie porodu i laktacji Blok mineralny ograniczający występowanie agresywnych zachowań w stadzie

Skuteczna ochrona przed mykotoksynamiUzupełnienie witamin w okresie największego zapotrzebowania

Zalecany okres stosowania: Okres ciąży- lepsze wykorzystanie dawki pokarmowej; wejście na porodówkę- możliwe 
niedobory energii w rozpoczynającej się laktacji; wyjście z porodówki- odtruwanie wątroby po wysokim spożyciu paszy, 
lepsza manifestacja rui; zmiana paszy- okres tuczu.

Blok mineralny dla świń, z bogatym składem makro 
i mikroelementowym, wzbogacony wyciągami roślin-
nymi (z lipy, chmielu, waleriany, nostrzyka i passiflory) 
mającymi korzystny wpływ na zdrowie oraz redukują-
cymi występowanie kanibalizmu.

Uzupełnienie odżywiania mineralnego od odsadzenia 
do końca tuczu, odżywianie loch

WAPŃ

W formie organicznej, 
jest lepiej przyswajal-
ny dla zwierząt

• Stymuluje ruchy 
toniczne macicy

• Poprawia jakość 
siary i mleka

EKSTRAKTY ROŚLINNE 

Sangwinaryna

• Działa przeciwbólo-
wo i przeciwdepre-
syjnie

• Obniża ciśnienie i 
poprawia parametry 
krzepliwości krwi

• Zmniejsza ryzyko 
zaparć

• Wycisza lochę pod-
czas porodu 

Flawonoidy

• Naturalne dodatki 
z ekstraktów ro-
ślinnych działające 
przeciwzapalnie 

• Zmniejszają ryzyko 
wystąpienia mastitis, 
metritis i zespołu 
bezmleczności

FERMANTACYJNE EKS-
TRAKTY  PEPTYDOWE

Poprawa jakości pro-
siąt w miocie

• Zwiększona żywot-
ność i ruchliwość 
prosiąt

• Skraca czas pobrania 
siary przez prosięta 
po porodzie → więk-
sze przyrosty masy 
ciała

SORBITOL 

Ma działanie od-
truwające wątrobę, 
poprzez zwiększoną 
produkcję żółci

• Większe spożycie 
paszy

• Tłumi reakcje 
stresowe podczas 
porodu

• Ogranicza występo-
wanie zaparć

Glinka bentonitowa - adsorbuje mykotoksyny na 
zasadzie wymiany jonów

Węgiel aktywny - wiąże mykotoksyny i enterotoksy-
ny dzięki swojej porowatej strukturze

MOS (otoczki drożdży) - neutralizuje mykotoksyny 
tworząc z nimi kompleksy molekularne

Silimaryna - ma działanie antyoksydacyjne dla orga-
nizmu, odtruwające i ochronne dla wątroby

MT’fix to kompozycja czterech składników dla skutecznego usuwania mykotoksyn z organizmu:

LITHAXION zawiera dodatkowy składnik poprawiający wiązanie mykotoksyn. Zeolity - wiążą mykotoksyny 
bez szkody dla innych składników: witamin, minerałów czy leków

Niacyna (wit. PP) 
→ zwolnienie lipolizy
→ zmniejszenie obciążenia wątroby tłuszczem mobi-
lizowanym z organizmu

Sorbitol
→ stymuluje wydzielanie żółci przez wątrobę (lepsze 
trawienie)
→ emulguje tłuszcz i sprzyja jego asymilacji

Cholina, Metionina, Betaina
→ działające synergicznie faktory lipotropowe
→ pozwalają na drenaż wątroby przez zmianę trójgli-
cerydów w fosfolipidy (formę przyswajalną)

Zalecany okres stosowania: okres szczepień, grupowanie loch, wyjście z porodówki, okres odsadzenia.

Skład: Sorbitol  300 g/l, Niacyna   30 g/l, Cholina  20 g/l, Betaina  16 g/l, Metionina  15 g/l, Betactyl  s.q./l

Skład:  Wit.A  500 000 µl/l, Wit.D3  150 000 µl/l, Wit.C  10 000 mg/l, Wit.E 5 000 mg/l, Wit.BT(karnityna)  2 000 mg/l, 
 Wit.PP  2 000 mg/l, Beta-karoten 250 mg/l, Wit.B2 400 mg/l, Wit.B6  400 mg/l, Wit.B1  200 mg/l,
 Wit.B8 Vitamine (biotyna)  7.5 mg/l, Wit.B12 Vitamin  3 mg/l, Betactyl  s.q./l

Skład:  Sorbitol, Białko ziemniaczane fermentowane, Pidolan wapnia, Mączka z wodorostów morskich, Stearynian magnezu. 
 SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 6,70%, Popiół surowy 4,30%, Wapń 1,20%, Włókno surowe 1%,
 Włókno surowe <0,4%, Lizyna 0,10%, Sód 0,20%, Metionina 0,03%. 

Skład:  Wapń 12%, substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami (aflatoksyna B1) - 1m558  
 Bentonit 43 000 mg/kg. Substancje aromatyzujące - Mieszanka substancji aromatyzujących. Składniki analityczne: 
 Czerwone wapienne algi (lithothamne), melasa z trzciny cukrowej, drożdże i ich części, węgiel roślinny.

Skład:  Makroelementy: Wapń 15%, Magnez 10%, Sód 7,5%  
 Mikroelementy (mg/kg): Żelazo 5000 do 6000, Cynk 1 500, Mangan 300, Miedź 150

SPOSÓB PODANIA I DAWKOWANIE:
Wymieszać z paszą lub wodą pitną w okresie zapotrzebowania przez 3 do 5 dni w dawkach: Locha, knur: 30 ml/szt.; tucz-
nik: 20ml/szt.

SPOSÓB PODANIA I DAWKOWANIE:
Wymieszać z paszą lub wodą pitną, raz w miesiącu przez okres 5-7 dni w dawkach:  Locha, knur: 30 ml/szt.; 
tucznik: 20ml/szt.

SPOSÓB PODANIA I DAWKOWANIE:
Podawać  podczas karmienia, przed podaniem paszy, w dawce: 1 krążek na lochę, na dzień przez 10 kolejnych dni w 
okresie porodu (5 dni przed i 5 dni po porodzie).

SPOSÓB PODANIA I DAWKOWANIE:
Niski poziom mykotoksyn: 1kg LITHAXION/1t paszy; wysoki poziom mykotoksyn 2kg LITHAXION/1t paszy

SPOSÓB PODANIA: Zapewnić swobodny dostęp do  produktu. Zapewnić dostęp do świeżej wody.
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Protect your livestock 
liver to ensure their 
production potential

Decrease of hepatic steatosis syndrome risk.

Nutritional supplement for ruminants and monogastric 
animals

Sorbitol 300 g / l
Niacine  30 g / l 
Choline  20 g / l

Betaine 16 g / l
Methionine 15 g / l
Betactyl s.q.to 1 litre

your distributor

ISO 9001

BUREAU VERITAS
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Betavalor

Agrément : αFR-2225007

Betavalor

InstructIons for use and dosage:
Mix into feed or drinkable water or with a drench gun and 
distribute for 3 to 5 days during the critical phases according to 
the following rates:

• Liquid
• 10 and 20 litres can

PresentatIon :

coMPosItIon :
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nutrItIonal goal:

100 ml/day/head Dairy and suckling cows, bull

50 ml/day/head Fattering cattle, heifer

30 ml/day/head Sow, boar

20 ml/day/head Calves, sheep, goats,  fattering pigs

1 ml/day/head Turkey, rabbit

0,5 ml/day/head Other poultry

Betavalor
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Metabolic activator
Animal 

Nutritional 
Specialities 

BETACTYL
®

Revitalize your
livestock with a 
poly-vitaminic refill

• Preparation to estrus and reproduction
• Cutaneous protection and good-quality tegument

Nutritional supplement for ruminants and monogastric animals

A Vitamin 11 500 000 UI/l
D3 Vitamin 150 000 UI/l
C Vitamin 10 000 mg/l
E Vitamin 5 000 mg/l
BT Vitamin (carnitine) 2 000 mg/l
PP Vitamin 2 000 mg/l
B5 Vitamin 1 000 mg/l

B2 Vitamin 400 mg/l
B6 Vitamin 400 mg/l
B1 Vitamin 200 mg/l
B8 Vitamine (biotine) 7.5 mg/l
B12 Vitamin 3 mg/l
Betactyl s.q.to 1 litre

your distributor
Agrément : αFR-2225007

Betavit

InstRuctIons foR use and dosage:
Mix into feed or drinkable water or with a drench gun and  
distribute once a month according to the following rates:

• Liquid
• 5 and 10 litres can

PResentatIon:
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nutRItIonaL goaLs:

coMPosItIon :

100 ml/head Dairy and suckling cows, bull

50 ml/head Fattering cattle, heifer

30 ml/head Sow, boar

20 ml/head Sheep, goat, calves, fattering pigs

1 ml/head Turkey, rabbit

0,5 ml/head Other poultry

If application must be spread, dilute Betavit with water in order to fulfil  
dosage requirements as stated above (ex: on 5 days, dilute Betavit to 1/5).

Betavit

Betavit

EUROFORM

10 L

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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Wątroba

Mobilizacja
zapasów
tłuszczu

Niacyna
Sorbitol

Woreczek
żółciowy

Trójglicerydy Fosfo-
lipidy

Trawienie tłuszczu
kr

ew+

+

-
Tkanka tłuszczowa

Cholina
Metionina
Betaina

Wit. A Wit. D3 Wit. E Wit. B1 Wit. B2 Beta-karoten Wit. B6 Wit. B12 Wit. C Niacyna Karnityna Biotyna Betactyl
Wzrost ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kondycja racic i skóry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Płodność i plenność ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Odporność ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przebieg porodu ✓

Regulacja nerwowa ✓ ✓ ✓ ✓
Metabolizm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przemiany azotu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Układ hormonalny ✓ ✓
Działanie wątroby ✓ ✓
Serce i krew ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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The logotype represents the product's visual identity.
Its graphics and colours must be followed.

Logo type
2016

Protection zone
For corporate applications the logotype has a 
protection zone in which any other inscription 
or artwork is not allowed. The purpose of this 
zone is to give the brand easy recognition.

Fonts:

HELVETICA Neue 65 Medium

BLACK
Pantone Black C

Red
Pantone P Rubine Red
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