En hjælp til reduktion i spredningen af
mastitisfremkaldende bakterier

VERSATILE D
BASE
BARRIERE D

Bedre dækning
Valiant indeholder Xanthum gummi, der giver en variabel viskositet

Mere hudvenligt
Valiant er hudvenligt og tilfører koens patter ekstra fugtighed

Bedre effekt
Valiant har dobbelt antibakteriel effekt til optimal beskyttelse

Mere brugervenligt
Valiant skal kun blandes hver 14. dag - daglig blanding er ikke nødvendig

Indeholder Bioxidium
Det patenterede stof Bioxidium© sikrer optimal frigivelse af de aktive ingredienser

VALIANT VERSATILE D

VALIANT BASE BARRIERE D

Valiant Versatile D reducerer effektivt

Valiant BASE Barriere D er en unik barrieredannende

spredningen af mastitisfremkaldende

pattedyp, der effektivt reducerer spredningen af

organismer. Kan benyttes som dyp eller spray

mastitisfremkaldende organismer

Undersøgelser har påvist Bioxidiums effektivitet mod bakterier

Har du prøvet de to unikke produkter til reduktion i
spredningen af mastitisfremkaldende organismer:
Valiant Base Barriere D og Valiant Versatile D?
Valiant-produkterne er de bedst testede yverplejeprodukter, der nogensinde er lanceret og har en
række unikke egenskaber:
-

Valiant indeholder en ny patenteret ingrediens,
Bioxidium©, som sikrer optimal frigivelse af de
aktive ingredienser

-

Valiant er virksomt i 14 dage efter at katalysatoren
er tilsat, modsat andre produkter, der skal blandes
dagligt

-

Valiant har dobbelt antibakteriel effekt og virker
derfor selvom der er organisk materiale til stede på
koens patter

-

Valiant har en dobbelt hudplejende effekt udviklet i
samarbejde med kosmetikproducenten
Schwarzkopf og udtørrer derfor ikke koens patter

-

Valiant har variabel viskositet. Derved kan Valiant
trænge ind i samtlige små sprækker på koens
patter - uden at produktet drypper af

Bakteriologisk effektivitet

Valiant er op til 5 gange mere effektivt end andre ledende
yverplejeprodukter

Konkurrent

Valiant

Bakteriologisk effektivitet
Kilde: Cornell State University

Valiant Versatile

20 l dunk

Pattedyp/-spray til yverhygiejne. Godkendt af Fødevaredirektoratet under
j.nr. 581.1520.0207 til brug ved pattedyp/-spray efter malkning.
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Valiant Base Barriere

20 l dunk

Unik barrieredannende pattedyp. Godkendt af Fødevaredirektoratet under
j.nr. 581.1520.0206 til brug ved pattedyp efter malkning.

Valiant Katalysator

500 ml flaske

500 ml katalysator tilsættes før brug til 20 l pattedyp/spray.
Blandingen kan holde i 14 dage. Har man mindre end 140 køer,
skal man lave en mindre portion af gangen.
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