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BLOSSOM EASYMIX – visavertis pieno pakaitalas, sukurtas pasitelkus geriausias 

pieno savybes ir pažangiausius gamybos procesus. Subalansuotas sklandžiai 

veršelių gyvenimo pradžiai, kas yra dalis kiekvieno ūkio didžiojo tikslo –

programuoti sėkmingus ateities gyvulius!

PAŠARINĖ VERTĖ

GARDIONAS – produktas iš mums 
gerai žinomo česnako, kuris pasižymi 
antivirusiniu, antibakteriniu ir 
priešgrybeliniu poveikiais. Ženkliai 
gerina imunitetą ir žarnyno 
sveikatingumą.

VITAMINAI, MINERALAI,
AMINORŪGŠTYS

Vitaminas A 25 000 TV

Vitaminas D3 10 000 TV

Vitaminas E 500 TV

Vitaminas K3 3 mg

Vitaminas B1 5 mg

Vitaminas B2 3 mg

Vitaminas B6 3 mg

Vitaminas B12 60 mcg

Vitaminas C 100 mg

Nikotininė rūgštis 20 mg

Biotinas 50 mcg

Pantoteno rūgštis 10 mg

Geležis 100 mg

Varis 10 mg

Manganas 40 mg

Cinkas 50 mg

Selenas 0,4 mg

Lizinas 15 g

Metioninas 5,6 g

IMUNOPRO – pieno pakaitalas, 
kuriame pasitelkiama pieno „magija“,
užtikrinanti geriausią įmanomą 
veršelių gyvenimo pradžią. Jis 
garantuoja gerą vystymąsi ir stiprų 
imunitetą, o produktyvumas 
programuojamas nuo pirmųjų gyvulio 
gyvenimo dienų. 

BUTYRATAI – naujausiais moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad šios riebalinės rūgštys 
– ne tik energijos šaltinis. Jos
stimuliuoja žarnyno kraujotaką, žarnų 
gaurelių augimą, skatina vandens įsiurbimą, 
didina enzimų sekreciją ir turi 
antimikrobinių savybių.



Pieno „magija“ – kodėl ji tokia svarbi?

Pienas – tai nepakeičiamas veršelių maisto šaltinis, kuris jų augimo ir vystymosi 

procesuose atlieka be galo svarbias funkcijas:

IŠRŪGOSE RANDAMAS DIDELIS KIEKIS 
MEDŽIAGŲ, REIKALINGŲ STIPRIŲ IR 
PERSPEKTYVIŲ VERŠELIŲ VYSTYMUISI 

Saugo nuo 
LIGŲ

Skatina 
VYSTYMĄSI
ir programuoja 
PRODUKTYVUMĄ

Vysto 
IMUNINĘ 
SISTEMĄ

Įgyvendinti šiuos tikslus 
labiausiai padeda bioaktyvieji
komponentai, kurių 
didžiausias kiekis randamas 
krekenose (piene jų– kur kas 
mažiau). 
Šių medžiagų atliekamo 
vaidmens svarba 
nenuginčijama, nes kiekvienas 
aukščiau išvardytas tikslas yra 
dalis DIDŽIOJO SIEKIO –

PROGRAMUOTI 
SĖKMINGUS ATEITIES 
GYVULIUS.

Aprūpina maisto 
medžiagomis, 
reikalingomis 
AUGTI

Ne visos išrūgos yra vienodos –
IMUNOPRO pasitelkė PIENO MAGIJĄ!

Augimas Augimas

Augimas

IŠRŪGŲ BALTYMAI PADEDA PROGRAMUOTI 
PRODUKTYVIUS ATEITIES GYVULIUS

Krekenos Natūralus 
pienas
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Kas yra IMUNOPRO? 

IMUNOPRO unikalus tuo, kad pasitelkė pieno „magiją“. Kitaip tariant, buvo išskirtos 

geriausios pieno savybės ir sukoncentruotos viename produkte. Tai kombinacija 

filtruotų, garintų ir švelniai atrinktų pieno sudedamųjų dalių, išgautų žemoje 

temperatūroje iš išrūgų. 

Į tai įeina: 

B – baltymai,

R – riebalai,

C – cukrūs.

Rezultatas – ypač maistingas bioaktyvusis kompleksas, 

žinomas kaip IMUNOPRO. 

Pienas Nugriebto pieno milteliai Išrūgų milteliai

IgG % <1.8 <0.5 <1.5

IMUNOPRO

>4.5

Baltymai sveikatingumui
% nuo žalių baltymų

IgG % svarbus

ankstyvam

imuniteto

vystymuisi.

Kad

imunoglobu-

linai išliktųak-

tyvūs,surenka-

mi ypač kruop-

ščiai!



Laktoferinas – tyrimų išvados:

• Įgimtos imuninės sistemos baltymas;
• Prisijungdamas geležį, laktoferinas daro ją 
neprieinamą geležimi mintančioms 
patogeninėms bakterijoms, tokioms kaip E. 
coli, Salmonella, stabdo jų augimą ir 
dauginimąsi.

• 2017 m. tyrimas –naudotas viduriuojantiems
veršeliams. Pastebėta:
• viduriavimo epizodų sunkumo sumažėjimas;
• gaištamumo sumažėjimas: per 120 d. –50% .

R Riebalai C Cukrūs

IMUNOPRO sudėtyje yra galvijų pieno oligosa-
charidų. Moksliniais tyrimais įrodyta šių cukrų nauda
žmonėms ir gyvuliams vystant sveiką bakterijų
populiaciją naujagimių žarnyne.
BLOSSOM pieno pakaitalai yra papildyti šiais
oligosacharidais!
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IMUNOPRO

16ᵇ

Riebalų (%) sausoje medžiagoje

Natūralaus pieno riebalai yra unikalūs savo struktūra ir sudėtimi: sudaro lašelius,

apsuptus membranos, sudarytos taip pat iš riebalų, vadinamų fosfolipidais ir

sfingolipidais. Jie skatina veršelio žarnyno vystymąsi ir turi antibakterinių savybių.

IMUNOPRO sudėtyje yra 16 kartų daugiau pieno riebalų palyginti su 

išrūgomis ar nugriebto pieno milteliais!

Riebalinės rūgštys balansuojamos pasitelkiant 

aukštos kokybės augalinius riebalus, kad būtų 

atkartota karvės pieno riebalų sudėtis.
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Riebalinių
rūgščių rūšis



Visų produktų maišymas vyksta skystame mišinyje. Tai užtikrina, kad išdžiovintas 

produktas bus homogeniškos struktūros, t. y., neišsisluoksniavęs.

Paveikslėlyje matyti sveiki, nedenatūruoti išrūgų 

ir natūralūs globuliniai baltymai, apsupti mažų 

riebalų lašelių. 
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Apskaičiuota, kad įprasta girdomų
pieno pakaitalų koncentracija
turėtų būti 12,5 % SM (panašiai
kaip ir natūralaus pieno), tačiau
gali būti girdoma ir 10-20 %
koncentracijos, priklausomai nuo
girdymo sistemos ir norimo
priesvorio.

Šaltu, drėgnu ir vėjuotu oru
veršeliui reikia daugiau energijos
medžiagų apykaitai ir kūno
šilumai palaikyti, todėl būtina
padidinti šėrimo normą ar pieno
pakaitalo koncentraciją.
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KAIP RUOŠTI PIENO PAKAITALĄ?

✗1L

200g

200g

✓ 800ml
1 litras

10 % 12,5 %

MIŠINIO KONCENTRACIJA

Mišinio paruošimas ir girdymas

1 litrui pieno pakaitalo paruošti reikia 125 g „Blossom Easymix“ miltelių.

Reikalingas miltelių kiekis sumaišomas su trečdaliu norimo pagaminti kiekio

šilto (40˚C) vandens. Po to, lengvai maišant, supilama likusi vandens dalis.

Girdyti 37˚C temperatūros.

Ypač gerai tirpsta – net šaltame vandenyje.

Svarbu: pieno pakaitalą tirpinti ne aukštesnėje kaip 42 laipsnių C

temperatūroje. Jei bus tirpinama per karštame vandenyje, imunoglobulinai,

esantys pieno pakaitale gali tapti nebeaktyvūs.

Daugiau apie mus: 

www.raudoniai.lt 

Tel. +370 687 17150

Užsisakyti naujienlaiškį galite:

info@raudoniai.lt arba registruokitės:

http://www.raudoniai.lt/lt/produkcija/


