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VIVALAC AC 60  
Γάλα κτηνοτροφικό για αρνιά & κατσίκια με προβιοτικό 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το VIVALAC AC 60 είναι ένα ειδικό κτηνοτροφικό γάλα 
για την εκτροφή αρνιών και κατσικιών. Αναπτύχθηκε με 
τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και περιέχει υψηλής 
ποιότητας πρωτεϊνικές πηγές και ποικιλία γαλακτικών 
προϊόντων. 
 
Τα πλεονεκτήματα του VIVALAC AC 60: 

➢ Περιέχει 60% σκόνη αποβουτυρωμένου 
γάλακτος (skim milk powder). 

➢ Αποτελείται από επιλεγμένες πρώτες ύλες, 
υψηλής πεπτικότητας 

➢ Έχει ιδανική αναλογία αμινοξέων 
➢ Είναι εύκολο στη χρήση και την ανάμιξή του 
➢ Είναι προϊόν ελεύθερης ροής που παρέχει 

εξαιρετική διαλυτοποίηση στο νερό κατά τη 
διάρκεια της προετοιµασίας του ροφήµατος, 
είναι επίσης κατάλληλο και για αυτόµατες 
ταΐστρες. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη-SMP (60%), Ορός 
γάλακτος, Φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας), Γλουτένη σίτου, Άμυλο σίτου, Ορός 
γάλακτος χωρίς λακτόζη, Λακτόζη, Μαλτοδεξτρίνες, 
Χλωριούχο νάτριο, Θειικό μαγνήσιο, Υδροξείδιο του 
μαγνησίου, Ανθρακικό ασβέστιο. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

- Πάντα να παρασκευάζετε όση ποσότητα 
ροφήματος χρειάζεστε για άμεση κατανάλωση. 

- Χορηγείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
- Καθαρίστε όλα τα σκεύη μετά το τάισμα 
- Για διατήρηση του VIVALAC AC 60 φρέσκου, 

κλείστε το σάκο διπλώνοντάς τον σφικτά και 
αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. 

- Φροντίστε να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση σε 
φρέσκο και καθαρό νερό. 

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

- Συγκέντρωση (διάλυση): 150-200 γραμ./λίτρο 
- Θέρμανση του 50% του νερού στους 55OC 
- Προσθέστε το  VIVALAC AC 60 και αναδεύστε 

μέχρι τη διάλυση 
- Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό σε χλιαρή 

θερμοκρασία 
- Αναδεύστε ξανά πριν τη χορήγηση 
- Χορηγείστε το σε θερμοκρασία 38-40OC 
 

 

   
 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 
  ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 24,00 
  ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 25,00 
  ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ   0,10 
  ΟΛ. ΤΕΦΡΑ   7,00 
  ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)   0,80 
  ΝΑΤΡΙΟ (Na) 
  ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) 

  0,50 
  0,70 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ Kg 
 BITAMINH A (E672) 25.000 I.U. 
 BITAMINH D3(E671) 2.000 I.U. 
 BITAMINH E 50 mg 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (E300) 75 mg 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ K3 4 mg 
 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 16 mg 

 
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)  (Θειικός σίδηρος μονοϋδρικός) (Ε1) 

35 mg 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)  (Θειικός ψευδάργυρος μονοϋδρικός)  (Ε6) 65 mg 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Μn) (Θειικό μαγγάνιο μονοϋδρικό)  (E5) 55 mg 
ΧΑΛΚΟΣ (Cu) (Θειικός χαλκός πενταϋδρικός) (Ε4) 3 mg 
ΙΩΔΙΟ (I) (Ιωδιούχο ασβέστιο άνυδρο) (Ε2) 0,4 mg 
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) (Σεληνιούχο νάτριο) (Ε8) 0,2 mg 
 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ: 
BHT (E321)                                           

 
 

30 

 
 
mg 

 
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ: 
Enterococcus faecum NCIMB 11181 (Ε1708)  1,3x109 CFU/kg                                     
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η χορήγηση του ροφήματος εξαρτάται από το είδος 
του ζώου (αρνιά, κατσίκια), την παραγωγική 
κατεύθυνση των νεαρών ζώων (κρεατοπαραγωγή, 
αντικατάσταση), τη συχνότητα των γευμάτων, την κατά 
βούληση ή περιορισμένη χορήγηση και άλλους 
παράγοντες. Για αναλυτικό πρόγραμμα χορήγησης του 
VIVALAC AC 60, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, 
επικοινωνήστε με τους γεωτεχνικούς της ΒΙΟΖΩΚΑΤ 
στο τηλέφωνο: 23510-25222. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το κτηνοτροφικό γάλα VIVALAC AC 60 εισάγεται από 
τη Γαλλία συσκευασμένο σε σάκους των 25 kg.  
Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό. 010916 
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