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Prophos – Keragen Longlife® 
Ισορροπιστής για αγελάδες σε ξηρά περίοδο με Keragen Longlife®    
(3 εβδομάδες πριν τον τοκετό) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο ισορροπιστής Prophos - Keragen Longlife® περιέχει: 
 Τον ενεργό παράγοντα Keragen Longlife®. 
 Ιδανική αναλογία Ca / P. 
 Κύρια πηγή μαγνησίου από φωσφορικό μαγνήσιο. 
 Υψηλή απορροφησιμότητα ιχνοστοιχείων (χηλικές 
ενώσεις γλυκίνης).  
  SeProtect® (Σελήνιο, προστατευμένο στη μεγάλη κοιλία). 
 Β-Protect® (Βιταμίνες Β, προστατευμένες στη μεγάλη 
κοιλία, για αξιόπιστη προμήθεια, ακόμη και σε δύσκολες 
καταστάσεις). 
 Υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 
 Ιδιαίτερα υψηλή ποσότητα βιοτίνης. 
 

Χορηγώντας τον  ισορροπιστή Prophos - Keragen 
Longlife® εξασφαλίζεται: 

 Λιγότερα προβλήματα (υπασβεστιαιμία, 
κατακράτηση πλακούντα, μετατόπιση ηνύστρου). 

 Υψηλές αποδόσεις, με βέλτιστη προετοιμασία του 
μεταβολισμού για τη γαλακτοπαραγωγή. 

 Μακροζωία των νεαρών μόσχων, παρέχοντας τους 
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και 
εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα πρωτογάλατος. 

 

Το Keragen Longlife® διασφαλίζει μεγάλης διάρκειας υγιή 
και παραγωγικά ζώα, διαμορφώνοντας: 
 Υγιείς Οπλές: διεγείρει τον σχηματισμό της 
κερατίνης. 
 Υγιείς Μαστούς: μείωση σωματικών κυττάρων στο 
γάλα. 
 Σταθεροποίηση Μεταβολισμού: πρόληψη κετώσεων, 
μέγιστη ανάπτυξη των ωφέλιμων μικροοργανισμών της 
μεγάλη κοιλίας, καλύτερη λειτουργία του ήπατος. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
Φωσφορικό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, ανθρακικό 
ασβέστιο, ριζίδια βύνης, πίτουρα σιταριού, μελάσα 
ζαχαροτεύτλων.. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Κατά τα πρώτα στάδια κυοφορίας (έναρξη ξηράς περιόδου 
έως 3 εβδομάδες πριν τον τοκετό) η αγελάδα πρέπει να 
αναπληρώσει τα επίπεδα ασβεστίου. Συνιστάται η χρήση 
ισορροπιστή Prophos - Keragen Longlife® πλούσιο σε 
ασβέστιο. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες μέχρι και 2 ημέρες 
πριν τον αναμενόμενο τοκετό, η αξιοποίηση του ασβεστίου 
πρέπει να βελτιωθεί μειώνοντας τη χορηγούμενη ποσότητα. 
Ο ισορροπιστής Prophos - Keragen Longlife® προετοιμάζει 
την αγελάδα να ανταπεξέλθει σε αυτό το κρίσιμο στάδιο.  
Χορηγείστε τον ισορροπιστή σε ποσότητα, 10 γραμμαρίων 
ανά κιλό καταναλισκόμενης ξηράς ουσίας, ή σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 

καταναλισκόμενη ξηρά ουσία   γραμμάρια/ζώο/ημέρα 
10 kg 100 

12 kg 120 

14 kg 140 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)   5,00 
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)   7,00 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) 13,00 
ΝΑΤΡΙΟ (Na)   8,50 
 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ANA Kg 
BITAMINH A (3a672a) 600.000 I.U. 
BITAMINH D3 (3a671) 150.000 I.U. 
BITAMINH E (3a700) 6.000 mg 
BITAMINH* B1 (3a821) 120 mg 
BITAMINH* B2 90 mg 
BITAMINH* B6 (3a831) 80 mg 
BITAMINH* B12 600 mcg 
ΠΑΝΤ. ΑΣΒΕΣΤΙΟ* (3a841) 300 mg 
ΝΙΑΣΙΝΗ* (3a314) 2.000 mg 
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ* (3a316) 12 mg 

ΒΙΟΤΙΝΗ* (3a880) 100.000 mcg 
ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b607) 3.000 mg 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn) (3b603) 3.000 mg 
ΧΗΛΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b506) 1.500 mg 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) (3b502) 1.500 mg 
ΧΗΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (3b413) 450 mg 
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (3b405) 450 mg 
ΙΩΔΙΟ (I) (3b202) 100 mg 
ΚΟΒΑΛΤΙΟ (Co) (3b304) 22 mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (3b801) 15 mg 
SeProtect® (3b801) 15 mg 

*To 50% των βιταμινών του συμπλέγματος Β    
 είναι σε προστατευμένη μορφή (Β-Protect®) 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση σιτηρεσίων να απευθύνεστε στους 
Γεωτεχνικούς της Εταιρείας. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ο ισορροπιστής Prophos - Keragen 
Longlife® εισάγεται από τη Γερμανία 
συσκευασμένος σε σάκους των 25 kg. 
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και 
ξηρό. 
 
 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:  

Τα προϊόντα της Josera πληρούν 
τις προδιαγραφές ποιότητας και 
ελέγχου των παρακάτω φορέων : 
DLG plus, QS, A food, DIN EN 
ISO 9001, HACCP, GMP+, IFS 
(International Food standard).  
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