
DZIAŁA DEZYNFEKUJĄCO I BIOBÓJCZO
Dzięki zawartości łagodnego dla zwierząt kwasu salicylowego:

 → Ogranicza występowanie populacji bakterii i grzybów w 
ściółce
 → Wspomaga gojenie się grudy, gnijących strzałek i ropni
 → Pomaga w utrzymaniu higieny po zabiegach operacyjnych 
kończyn lub w leczeniu zranionej skóry nóg
 → U źrebiąt: Dezynfekuje i zasusza pępowinę - zamyka drogę 
bakteriom, zapobiega występowaniu kulawki
 → Ogranicza rozwijanie się larw much w ściółce

DZIAŁA OSUSZAJĄCO 
Bezwodne sole mineralne trwale i nieodwracalnie wiążą wodę 
na drodze chemicznej

 → Profilaktyka gnijących strzałek
 → Ograniczenie rozwoju patogenów 

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.

Preparat do osuszania i dezynfekcji, do stosowania w obecności zwierząt Uzupełnienie dawki pokarmowej dla wszystkich grup koni

Uzupełnienie dawki pokarmowej w okresie wzrostu i dla koni pobudliwych

Niepylący preparat osuszający do ściółki dla koni z problemami oddechowymi 

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

Kamil Radkiewicz 
tel. 785 052 068

Waldemar Biernat 
tel. 602 128 846

Zbigniew Erdmann 
tel. 695 220 048

Natalia Puzio 
tel. 785 062 037

Dariusz Słowik 
tel. 785 051 534

Edyta Styczeń 
tel. 785 055 327

Twój Doradca Techniczno-Handlowy

ZDROWE NOGI TWOICH KRÓW

Kompleksy dezynfekujące i osuszające
Do stosowania w obecności zwierząt

Działa biobójczo i dezynfekująco

Wspomaga leczenie grudy, gnijących strzałek i ropni 

Przyspiesza gojenie się ran

Działa osuszająco

Poprawia mikroklimat w stajni

Ogranicza rozwój grzybów i bakterii w ściółce

Zmniejsza ilości amoniaku w powietrzu –poprawa 
jakości powietrza

Zmniejsza pylenie ściółki

Ogranicza występowanie much

Poprawa trawienia i apetytu 

Korzystny wpływ na ogólną kondycję organizmu

Poprawa jakości kopyt, kondycji skóry i sierści

Wsparcie wzrostu i rozwoju

Wpływ na parametry rozrodu

Choroby płuc: mają często podłoże alergiczne i bakteryjne

Choroby dróg oddechowych u koni są zaraz po problemach z no-
gami, najczęściej występującymi schorzeniami. Jedną z przyczyn 
występowania chorób płuc jest środowisko i występujące w nim 
patogeny.

ACTIDRY jest produktem niepylącym, bezpiecznym dla koni 
z problemami oddechowymi. Jego skład i właściwości ograniczają 
rozwój populacji bakterii i grzybów, tym samym zmniejszają ryzy-
ko wdychania alergizującego kurzu z zarodnikami pleśni. Produkt 
wiąże amoniak, który działa drażniąco na drogi oddechowe, po-
prawiając jakość powietrza w stajni.

Linia preparatów osuszających i dezynfekujących, 
do stosowania w obecności zwierząt.

Bloki mineralne dla koni uzupełniające podstawową dawkę 
pokarmową w mikro- i makroelementy.

Bogaty skład makro- i mikroelementów, m.in.:

Kompleks aktywny PhorMag, który powstaje w wyniku reakcji 
magnezji z oczyszczonym kwasem fosforowym, jest kompleksem z 
najwyższą dostępnością P i Mg. 

 → Forma Mg i P lepiej przyswajalna i bardziej dostępna dla organi-
zmu konia (w porównaniu do innych form)
 → Wsparcie dla mięśni i układu nerwowego

β-KAROTEN jest naturalnym antyoksydantem i prekursorem wita-
miny A. Stymuluje syntezę progesteronu, który wpływa na rozwój, 
dojrzałość płciową i odporność.

Blok mineralny do stosowania dla wszystkich grup 
koni. Uzupełnia dawkę pokarmową w składniki, 
których niedobór może występować w zadawanej 
paszy i przyczyniać się do spadku kondycji i odporności 
organizmu.

Okres wzrostu i rozwoju konia to okres wzmożonego 
zapotrzebowania na dobrze przyswajalne składniki 
mineralne. Niedobór makro- i mikroelementów 
w paszach często skutkuje zaburzeniami wzrostu oraz 
osłabieniem kondycji fizycznej i psychicznej konia.

Wilgotna ściółka to idealne środowisko dla rozwoju bakterii  
i grzybów, które często stają się źródłem problemów 
zdrowotnych u koni lub spowalniają procesy gojenia się ran.

RAO (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
IAD (choroba zapalna dróg oddechowych 
u młodych koni) 
Infekcje dróg oddechowych

Minimalizacja występowania patogenów 
chorobotwórczych w środowisku

PROFILAKTYKA

WIĄŻE AMONIAK I NEUTRALIZUJE ZAPACHY
 → Poprawa jakości powietrza w stajni

Skład:
Makroelementy: Wapń 15%, Sód 13,5%, Fosfor 5%, Magnez 2%, 
Mikroelementy (mg/kg): Żelazo 4500, Cynk 2600, Mangan 2000, Miedź 500, Jod 70, Kobalt 28, Selen 7

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

SPECJALISTYCZNE DODATKI
ŻYWIENIOWE I PREPARATY HIGIENICZNE

dla Koni

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

Preparaty do ściółek

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

Preparaty do ściółekAktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

Preparaty do ściółek



Linia preparatów płynnych do zadawania z paszą lub wodą.
Każdy z trzech produktów zawiera kompleks aktywny o nazwie BETACTYL, KTÓRY 
OCZYSZCZA I CHRONI WĄTROBĘ ORAZ WSPOMAGA WYKORZYSTANIE DAWKI POKARMOWEJ. 

Dodatki paszowe w postaci mikrogranulatu, zawierające antyoksydanty 
 i kompleks EOMIX+ poprawiający wykorzystanie dawki pokarmowej.

Mniejsza podatność na choroby i infekcje

Ograniczenie ryzyka upośledzenia funkcji wątroby

Wsparcie regeneracji wątroby podczas infekcji 
bakteryjnych i antybiotykoterapii

Nadmierne podawanie preparatów podnoszą-
cych wydolność wysiłkową konia ( preparaty 
żelaza i miedzi)

Zatrucie alkaloidami pochodzącymi z paszy

Zatrucie mykotoksynami występującymi w paszy 
i środowisku

Bakteryjne zapalenie wątroby i dróg żółciowych 

Czynniki powodujące upośledzenie funkcji wątroby:

Wzrost odporności i zdrowotności  

Poprawa parametrów rozrodu

Lepsze wykorzystanie dawki pokarmowej

Ochrona przed skutkami stresu oksydacyjnego

Wsparcie systemu nerwowego

Wsparcie wzrostu i odporności

Regulacja hormonalna i płodności

Efektywne wykorzystanie paszy

Poprawa funkcjonowania systemu nerwowego

Wsparcie układu mięśniowego i kostnego

Stabilizacja systemu nerwowego oraz poprawa 
koncentracji

Bardziej stabilny wzrost i lepsza odporność orga-
nizmu

Poprawa jakości kopyt, skóry i sierści

Wspomaga regenerację wątroby
Uzupełnienie niedoborów w okresie wzrostu i rozrodu

Wsparcie organizmu w okresie treningów i intensywnego wzrostu

Zbilansowany koncentrat witaminowy dla koni

Konie w ciągłym treningu oraz zwierzęta rosnące, 
potrzebują zbilansowanej porcji makro i mikroele-
mentów do prawidłowego wzrostu i regeneracji 
organizmu.

Magnez, Wit. E, β-Karoten i Selen 
Odgrywają rolę w metabolizmie mięśni szkieleto-
wych, a także w utrzymaniu w dobrej kondycji ukła-
du nerwowego. Wit. E i β-Karoten mają działanie 
antyoksydacyjne, pomagają w regeneracji mięśni po 
dużym wysiłku.

Jod i Kobalt
Mają wpływ na procesy metaboliczne zachodzące 
w organizmie. Kobalt jest składnikiem enzymów w 
syntezie białek organizmu.

Wapń, Fosfor, Siarka, Mangan
Są niezbędne w procesach wzrostowych (kostnienia, 
rozwoju układu kostno-stawowego) i metabolicz-
nych.  

Cynk i Miedź
Poprawiają jakość rogu kopytowego, skóry i sierści. 
Cynk wpływa na poprawę apetytu i wykorzystanie 
paszy.

Preparat witaminowy o bogatym składzie. Polecany 
szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania, 
np. w czasie intensywnych treningów, okresie wzrostu, 
ciąży i laktacji.

Płynna forma preparatu pozwala na dokładne odmierze-
nie zalecanej dawki i podanie jej zwierzęciu z paszą lub 
wodą.

Skład:
Wit.A  11 500 000 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, Wit.B5  1 000 mg/l, Wit.B2 400 mg/l, Wit.B6  400 mg/l, Wit.B1  200 mg/l,
Wit.B8 (biotyna)  7.5 mg/l, Wit.B12 3 mg/l,
Betactyl  s.q./l

Skład:
Makroelementy: Fosfor 60 g/l, Magnez 13 g/l, Sód 26 g/l, Wapń 10 g/l
Mikroelementy: Cynk  5 000 mg/l, Mangan 2 000 mg/l, Miedź 400 mg/l, Jod 90 mg/l, Kobalt 30 mg/l, Selen 30 mg/l
Betactyl  s.q./l

Skład:
Makroelementy: Wapń 16%, Magnez 5%, Fosfor 4%, Sód 8%, Siarka 1%, Witaminy (mg/kg): Witamina E 1000, ß-karoten 100
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 4000, Mangan 2400, Miedź 600, Jod 120, Kobalt  48, Selen 12

Skład:
Makroelementy: Wapń 13,5%, Sód 8%, Magnez 4,3%, Siarka 1% Witaminy (mg/kg): Witamina E  5000
Mikroelementy (mg/kg): Cynk (chelaty metioniny) 2600,  Miedź (chelaty metioniny) 600, Selen 30, w tym organiczny 5

Metabolic activator
Animal 

Nutritional 
Specialities 

BETACTYL
®

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
Certification

 

 

 

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 :
M
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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

EUROFORM

20 L
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RODUCT BOARD ANIMAL FEED

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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17

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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Wzrost ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kondycja kopyt i skóry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Płodność i plenność ✓ ✓ ✓ ✓
Odporność ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przebieg porodu ✓

Regulacja nerwowa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Metabolizm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przemiany azotu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Układ hormonalny ✓ ✓
Działanie wątroby ✓ ✓ ✓
Serce i krew ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Niacyna (wit. PP) 
→zwolnienie lipolizy 
→zmniejszenie obciążenia wątroby tłuszczem mobilizowanym 
z organizmu

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

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

Wątroba dla organizmu konia pełni wiele istotnych 
funkcji. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać ją w do-
brej kondycji. 

Zbilansowany koncentrat mineralny to prosty sposób na 
uzupełnienie minerałów w żywieniu koni, dla poprawy 
ogólnej kondycji i wsparcia odporności koni.

Płynna forma preparatu pozwala na dokładne odmierze-
nie zalecanej dawki i podanie jej zwierzęciu z paszą lub 
wodą.

Bogaty w makro- i mikroelementy preparat w postaci mi-
krogranulatu do doskonały suplement dla rosnących koni. 
Dodatek selenu w formie organicznej wpływa korzystnie 
na parametry rozrodu.

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

Wydzielnicza   → wydzielanie żółci
 → synteza i wydzielanie do krwi białek osocza

W
ąt

ro
ba

Magazynująca  → gromadzenie witamin (m.in. B12, A i D)

Metaboliczna  → regulacja gospodarki gromadzącego się w wątrobie żelaza i miedzi

Detoksykacyjna  → przekształcanie substancji szkodliwych w obojętne dla organizmu
 → przekształcanie amoniaku w mocznik

Funkcja

Wsparcie apetytu i trawienia

Wyższa odporność i płodność

Mniejsza podatność  na problemy z kopytami 
i skórą 

Zbilansowany koncentrat mineralny dla koniBetamin

Ca P Mg Na Cu Mn Zn I Co Se
Wzrost ✓ ✓ ✓ ✓
Apetyt i trawienie ✓ ✓
Odporność na infekcje ✓ ✓ ✓ ✓
Płodność ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Stres, regulacja systemu
nerwowego

✓

Wytwory skóry ✓

Chelaty cynku i miedzi 
Cynk i miedź są niezbędne w procesach wzrostu i 
ekspresji genów. Wpływają korzystnie na odporność 
i równowagę organizmu. Cynk poprawia kondycję 
kopyt, skóry, wpływa korzystnie na procesy 
trawienne i wykorzystanie dawki pokarmowej.

Pierwiastki w formie chelatów są lepiej 
przyswajalne dla organizmu.

Wit. E
Ma działanie antyoksydacyjne - chroni komórki 
mięśniowe przed dysfunkcjami – dystrofią 
mięśniową. Wpływa pozytywnie na płodność.

Drożdże
Są cennym dodatkiem żywieniowym. Pomagają 
regulować mikroflorę jelitową oraz chronić organizm 
przed infekcjami.

LITHALIB to bogaty zestaw składników:

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

Preparaty do ściółek Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

Produkty
zoohigieniczne

BETACTYL
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

LITHAMIX
®

Aktywne Odżywianie
Specjaliści 

w Odżywianiu 
Zwierząt 

CALSEABLOC
®

Preparaty do ściółek


