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Produkty oferowane przez firmę Ruminta opracowywane są w oparciu o wieloletnie 

doświadczenie, wiedzę zdobytą we współpracy z cenionymi specjalistami w zakresie  

żywienia bydła, a także najnowsze badania naukowe. Wprowadzane przez nas 

innowacyjne rozwiązania doceniają hodowcy, weterynarze i partnerzy z całego świata.  

Dziękujemy za Twoje zaufanie.

Ruminta jest częścią Ecofeed
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Cielęta

Pektyny - zapewniają właściwości przeciwbiegunkowe

Elektrolity – pomagają w nawodnieniu organizmu

Białka i tłuszcze - utrzymują wzrost zwierząt podczas stosowania produktu

Wodorowęglan sodu - zmniejsza ryzyko kwasicy

Sposób użycia: W przypadku wystąpienia biegunki podawać Calfix dwa razy dzien-

nie po rozpuszczeniu 100 g preparatu w 2 litrach ciepłej wody. Calfix można stosować  

po okresie karmienia siarą.

W celu zapobiegania biegunkom: Zmieszaj 50 g preparatu z mlekiem lub preparatem 

mlekozastępczym. 

Calfix zawiera składniki odżywcze niezbędne do utrzymania prawidłowego wzrostu cielęcia (białka, 

tłuszcze, cukry, witaminy). Ze względu na zawartość elektrolitów zmniejsza prawdopodobieństwo 

odwodnienia. Dodatek substancji buforujących zapobiega kwasicy. Calfix może być stosowany 

zarówno w zwalczaniu, jak i profilaktyce biegunek. Produkt jest bardzo smaczny.

Zatrzymuje biegunkę i uzupełnia 
niezbędne składniki odżywcze
•  Może być stosowany profilaktycznie

•  Zmniejsza ryzyko odwodnienia

•  Zawiera witaminy, zapobiega kwasicy

•  Bardzo smaczny dla cieląt

Calfix

Cielęta
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CielętaCielęta

Zapobiega odwodnieniu
• Dostarcza energii i elektrolitów

• Przyspiesza transport węglowodanów 

   w organizmie

• Przywraca równowagę kwasowo-zasadową 

• Zapobiega negatywnym skutkom stresu 

  cieplnego

Glukoza i fruktoza - stanowią źródło energii dla osłabionego organizmu

Glicyna - przyspiesza transport węglowodanów w organizmie

Betaina - odpowiada za osmoregulację

Ecolyte uzupełnia niedobory elekrolitów oraz energii. Ze względu na zawartość betainy pomaga  

w szybkim transporcie węglowodanów w organizmie - dlatego efekty stosowania Ecolyte są widoczne 

natychmiast po podaniu. Produkt dodatkowo przywraca równowagę osmotyczną i kwasowo-

zasadową organizmu.

Sposób użycia: Rozpuścić 25 gramów produktu Ecolyte w 1 litrze wody, podawać 

2 litry cielęciu dwa razy dziennie.

Ecolyte
Hamuje ostre biegunki u cieląt
• Szybko niweluje problemy trawienne

• Wysoce smakowity

• Dostarcza energii i elektrolitów

• Zapobiega kwasicy metabolicznej

Pektyny - zapewniają właściwości przeciwbiegunkowe

Elektrolity - pomagają w nawodnieniu organizmu

Wodorowęglan sodu - zmniejsza ryzyko kwasicy

Witaminy C i E - mają pozytywny wpływ na odporność

Sposób użycia: Zmieszać 100 g preparatu Diablock z 2 litrami ciepłej wody i podać 

zwierzęciu, w razie potrzeby czynność powtórzyć. W wypadku kontynuacji kuracji zaleca 

się stosowanie preparatów Calfix lub Ecolyte. Ze względu na silne właściwości żelujące nie 

używaj Diablock więcej niż dwa razy! 

Diablock

Diablock jest preparatem przeznaczonym do zwalczania intensywnych biegunek. Ze względu na silne 

właściwości żelujące zatrzymuje je w ciągu kilku godzin. Produkt uzupełnia cukry oraz elektrolity,  

a także zapobiega kwasicy. Ze względu na zawartość witamin ma on pozytywny wpływ na stan 

zdrowia zwierząt. Diablock jest bardzo smaczny.
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Chlorek wapnia - stanowi szybko przyswajalną formę wapnia

Witamina D3 - zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia z krwi

Gliceryna - zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy

Ecocal jest źródłem chlorku wapnia, dlatego szybko zwiększa poziom tego minerału we krwi. Dzięki 

zawartości witaminy D₃ zapewnia on prawidłowe wchłanianie wapnia. Ze względu na dużą zawartość 

gliceryny Ecocal pomaga przeciwdziałać ketozie.

Sposób użycia: Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia gorączki mlecznej zaaplikuj 

preparat Ecocal za pomocą wlewki do pyska bezpośrednio po wycieleniu, w dawce 

500g na krowę. W razie potrzeby czynność powtórzyć po 24 godzinach. 

Schorzenia metaboliczne

Zapobiega hipokalcemii
•  Źródło szybko działającego chlorku wapnia i witaminy D3

•  Zapewnia odpowiedni poziom wapnia i magnezu we krwi

•  Przydatny w profilaktyce ketozy

Ecocal

Schorzenia 
metaboliczne
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Wieloskładnikowy produkt  
zapobiegający ketozie
• Zawiera w składzie 3 substancje glukoplastyczne: glicerynę,   

  glikol propylenowy i propionian sodu

• Wspiera metabolizm energetyczny 

• Pomaga kontrolować proces spalania zmagazynowanego  

  tłuszczu

• Stymuluje układ odpornościowy

• Pomaga w szybkim powrocie do wysokiej wydajności 

Gliceryna, glikol propylenowy, propionian sodu - 3 substancje glukogenne zapobiegające ketozie

Niacyna - pomaga w regeneracji wątroby

Selen i witamina E - mają pozytywny wpływ na odporność

Ketocure jest źródłem trzech substancji glukogennych: gliceryny, glikolu propylenowego i propionianu 

sodu, dlatego zapewnia szybki wzrost oraz utrzymanie poziomu glukozy we krwi. Ketocure aktywuje 

metabolizm energetyczny i zmniejsza spalanie zgromadzonego tłuszczu. Dzięki zawartości selenu  

i witaminy E ma on pozytywny wpływ na odporność organizmu. 

Sposób użycia: W okresie zwiększonego ryzyka, w trakcie lub bezpośrednio 

po przebytej ketozie podawaj preparat Ketocure za pomocą wlewek do pyska  

w dawce 500 g na dzień. Zalecany okres stosowania od 2 tygodni przed do 6 tygodni  

po wycieleniu. 

Ketocure

Schorzenia metaboliczne

Stabilizuje pH żwacza
• Buforuje treść żwacza 

• Pomaga wiązać toksyny bakteryjne

• Wspiera odporność organizmu

• Zalecany dla krów o wysokiej wydajności

Wodorowęglan potasu i wapnia - neutralizują nadmiar kwasu mlekowego

Sole kwasów organicznych - pomagają obniżyć pH w żwaczu

Ekstrakt drożdżowy - stymuluje wzrost pozytywnej mikroflory

Sepiolit - pomaga wiązać toksyny

Ecobuffer jest wieloskładnikowym preparatem przeciwdziałającym kwasicy. Ze względu na zawartość 

wodorowęglanu potasu i wapnia neutralizuje nadmiar kwasu mlekowego w żwaczu. Sole kwasów 

organicznych przyspieszają wzrost pożądanej mikroflory.  Ecobuffer wiąże toksyny z rozkładających 

się bakterii i stymuluje naturalną odporność zwierząt.

Sposób użycia: Rozpuść 100g preparatu Ecobuffer w 1 litrze wody, podawaj 

zwierzętom z syndromami kwasicy. 

Schorzenia metaboliczne

Ecobuffer
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Zdrowe racice Zdrowe racice

Chelaty cynku - wzmacniają puszkę racicową

Chelaty miedzi - mają korzystny wpływ na mikroflorę racicy

Kwasy organiczne - chronią przed infekcjami bakteryjnymi

Sposób użycia: Nałóż żel na racicę za pomocą pędzla, w razie konieczności zastosuj 

także bandaż. Zabieg powtarzaj 1-2 razy w tygodniu.

•  Silnie przywiera do racicy

•  Posiada właściwości antybakteryjne

•  Zalecany do miejscowego stosowania

• Sprzedawany w zestawie z aplikatorem i 
bandażem

Hoofsept żel jest preparatem do miejscowego stosowania na racice u krów po korekcji racic. Zawiera 

on chelaty minerałów (miedzi i cynku), które pomagają odbudować róg racicowy. Hoofsept żel za-

wiera także kwasy organiczne, które przeciwdziałają namnażaniu niepożądanych bakterii. Produkt 

sprzedawany jest w zestawie z pędzlem do aplikacji oraz bandażem.

Hoofsept
żel
Gęsty żel do racic
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Zdrowe raciceZdrowe racice

•  Działa antybakteryjnie

•  Gęsta konsystencja ułatwia proces 
aplikacji

• Przyspiesza proces rekonwalescencji

Chelaty cynku - wzmacniają puszkę racicową

Chelaty miedzi - mają korzystny wpływ na mikroflorę racicy

Kwasy organiczne - chronią przed infekcjami bakteryjnymi

Hoofsept spray jest preparatem do miejscowego stosowania na racice u krów po korekcji racic. 

Zawiera on chelaty minerałów (miedzi i cynku), które pomagają odbudować róg racicowy. Hoofsept 

spray zawiera także kwasy organiczne, które przeciwdziałają namnażaniu niepożądanych bakterii. 

Gęsta konsystencja preparatu ułatwia jego aplikację i zapobiega ściekaniu z racicy. 

Sposób użycia: Użyj preparatu bezpośrednio na oczyszczone racice, zostaw do 

wyschnięcia.

Hoofsept
spray
Spray do racic

• Silne właściwości antybakteryjne

• Zmniejsza ryzyko kulawizn

• Pomaga odbudować racice

Chlorki benzalkoniowe- zapewniają silne właściwości antybakteryjne

Chelaty cynku - wzmacniają puszkę racicową

Chelaty miedzi - mają korzystny wpływ na mikroflorę racicy

Olejek eteryczny z drzewa herbacianego - posiada naturalne właściwości przeciwbakteryjne

Hoofsept bath jest preparatem służącym do kąpieli racic. Jego bogaty skład zapewnia szerokie 

spektrum korzyści. Chlorki benzalkoniowe wzbogacone naturalnym olejkiem z drzewa herbacianego 

zapewniają szerokie spektrum właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Zawarte w preparacie cynk i 

miedź w formie chelatów pomagają w odbudowie i wzmocnieniu rogu racicowego.

Sposób użycia: Przygotuj 3-5% roztwór produktu w wannie do kąpieli racic. Zabieg 

powtarzaj 1-2 razy w miesiącu.

Hoofsept
bath
Produkt do kąpieli racic
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Gliceryna i glikol propylenowy - substancje glukoplastyczne pomagające zapobiegać ketozie

Selen i witamina E - mają pozytywny wpływ na odporność

Niacyna - pomaga w regeneracji wątroby

Witamina D3 - zapewnia prawidłowe wchłanianie wapnia z krwi

Sposób użycia: Aby uzupełnić niedobory energetyczne podawaj produkt Energymax 
Vit w dawce 250-300g na krowę dziennie, na jeden z następujących sposobów:
• indywidualne wlewki
• mieszanie w TMR
• polewanie paszy na stole paszowym (najbardziej zalecana opcja)
Rekomendowany okres stosowania preparatu to od 2 tygodni przed do 6 tygodni  
po wycieleniu.

Energymax vit zawiera 2 formy substancji glukogennych: glicerynę i glikol propylenowy, dlatego 

zapewnia wysoki poziom glukozy we krwi przez długi czas. Dodatek witamin ma pozytywny wpływ  

na odporność organizmu (witamina E) i regenerację wątroby (niacyna). Produkt jest bardzo smacznym 

źródłem energii, zapobiega także zagrzewaniu się paszy. 

Uzupełnia niedobory 
energetyczne i witaminy
• Zawiera dwie substancje glukogenne:

glicerynę oraz glikol propylenowy

• Bardzo smaczne źródło energii

• Dodatek witamin wspiera metabolizm

energetyczny

• Zapobiega zagrzewaniu się paszy w okresie letnim

Energymax vit

Problemy trawienneProblemy 
trawienne
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Problemy trawienneProblemy trawienne

Hamuje biegunki u dorosłych krów
• Zwiększa produkcję soków żołądkowych

• Stymuluje apetyt

• Zalecany przy skarmianiu paszy o niskiej

jakości lub przy zmianie dawki pokarmowej

Wieloskładnikowy preparat 
dla krów po wycieleniu
• Uzupełnia niedobór energii występujący po wycieleniu

• Pomaga krowie wejść w laktację

• Ułatwia rozwój pożądanej mikroflory w żwaczu

Kora dębu - pomaga zatrzymać biegunkę

Acorus calamus - pomaga w produkcji soków żołądkowych i żółci

Potenilla erecta - pobudza apetyt

Dekstroza - stanowi źródło energii

Probiotyki - stymulują rozwój pozytywnej mikroflory w żwaczu

Witaminy A, D3, E - pomagają w regeneracji organizmu po wycieleniu

Wodorowęglan sodu - zmniejsza ryzyko kwasicy

Cowblock jest produktem przeznaczonym dla krów u których wystąpiły zaburzenia trawienia 

objawiające się biegunką. Produkt zawiera w swoim składzie korę dębu, która ma właściwości 

przeciwbiegunkowe. Ziołowe składniki zawarte w preparacie Cowblock  stymulują apetyt i poprawiają 

produkcję soków żołądkowych.

Maxdrink jest bardzo smacznym źródłem wszystkich składników odżywczych, których zwierzę 

potrzebuje po porodzie: cukrów, probiotyków, witamin, minerałów i środków buforujących. Zmniejsza 

również ryzyko przemieszczenia trawieńca. Stymuluje apetyt po wycieleniu i przygotowuje krowy  

do laktacji.

Indywidualnie: Zmieszaj 100g preparatu z 1 litrem ciepłej wody, podawaj zwierzęciu 

1-2 razy dziennie przez maksymalnie 3 dni.

Grupowo: Dodaj 100g preparatu Cowblock na każdą krowę, wymieszaj dokładnie  

z paszą. Nie podawać cielętom. 

Sposób użycia: Rozpuść 1 kg preparatu Maxdrink w 20 litrach ciepłej wody, otrzymany 

roztwór podaj zwierzęciu bezpośrednio po wycieleniu. 

CowblockMaxdrink
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Problemy trawienne

Wyciągi z tymianku i żeń-szenia - pomagają usuwać toksyny z organizmu, posiadają  

właściwości  antybakteryjne

Piołun - stymuluje motorykę żwacza

Gliceryna i glikol propylenowy – zapobiegają ketozie

Niacyna - pomaga w regeneracji wątroby

Metionina HMBI- zapobiega ketozie i usprawnia funkcjonowanie wątroby

Ekstrakt z ostropestu - zapewnia ochronę wątroby 

Karczoch - pomaga zneutralizować toksyny 

Jałowiec - zapewnia właściwości przeciwutleniające 

Sposób użycia: Rumilax jest przeznaczony do stosowania w czasie obniżonej motoryki 

żwacza w dawce 500g dziennie na krowę. W razie potrzeby czynność ta może być 

powtórzona po 24 godzinach. 

Sposób użycia: Preparat Hepamix liquid jest przeznaczony dla krów wysokowydajnych 

lub w zbyt dobrej kondycji. Powinien być on aplikowany bezpośrednio do pyska  

w dawce 500g na dzień przez okres 3-5 dni. 

Rumilax zmniejsza ryzyko wystąpienia atonii żwacza, stymulując jego perystaltykę. Produkt wspiera 

także wydzielanie soków trawiennych oraz żółci; ma on pozytywny wpływ na apetyt zwierzęcia. 

Hepamix liquid wspomaga funkcjonowanie wątroby. Dodatek chronionej metioniny wspiera 

metabolizm tłuszczów oraz usuwanie nadmiaru trójglicerydów. Roślinne ekstrakty zawarte  

w produkcie: ostropest, karczoch, piołun, czy jałowiec wspomagają naturalne funkcje wydzielnicze 

wątroby. Niacyna i gliceryna pomagają przeciwdziałać ketozie. 

Stymuluje motorykę żwacza
• Pomaga przeciwdziałać atonii żwacza

• Poprawia motorykę przewodu pokarmowego

• Pomaga oczyścić jelita z zanieczyszczeń

• Niezastąpiony bezpośrednio po wycieleniu

Przeciwdziała stłuszczeniu wątroby
• Wspomaga pracę wątroby

• Redukuje negatywny wpływ toksyn

• Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ketozy

• Zalecany dla krów wysokowydajnych  i otłuszczonych

Rumilax
Hepamix
liquid

Problemy trawienne
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Żel do codziennej pielęgnacji wymion
• Redukuje opuchliznę po wycieleniu

• Ma działanie chłodząco-rozgrzewające

• Wspomaga krążenie krwi

• Idealny produkt do codziennej pielęgnacji wymienia

Kamfora - rozgrzewa wymię

Olejek z japońskiej mięty pieprzowej - zapewnia właściwości antybakteryjne

Nagietek - łagodzi podrażnienia

Gliceryna - nawilża skórę wymienia

Ecogel jest produktem do pielęgnacji wymion o działaniu rozgrzewająco-chłodzącym. 

Jego właściwości wynikają z połączenia japońskiej mięty pieprzowej i kamfory. Produkt jest zalecany 

do codziennej pielęgnacji wymienia. 

Sposób użycia: Używaj Ecogel, aby utrzymać wymię w zdrowej kondycji. Wcieraj 

produkt w wymię i strzyki bezpośrednio po każdym doju.

Ecogel

Pielęgnacja wymieniaPielęgnacja 
wymienia
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Olej z japońskiej mięty pieprzowej - zapewnia właściwości antybakteryjne

Olej eukaliptusowy - chłodzi wymię

Wyciąg z kasztanowca - pomaga zmniejszyć opuchliznę

Ekstrakt z arniki - stymuluje krążenie krwi

Ekstrakt z chili - rozgrzewa wymię

Wyciąg z imbiru - zapewnia długotrwały efekt ciepła

Cynamon - nadaje właściwości antybakteryjne

Gliceryna - nawilża skórę wymienia

Sposób użycia: Stosować produkt w przypadkach obrzęku występującego 

po wycieleniu. Aby zmniejszyć opuchliznę, wcieraj Mintgel w wymię i strzyki 

bezpośrednio doju.

Sposób użycia: Capsigel stosować w przypadkach zwiększonej liczby komórek 

somatycznych lub podczas terapii antybiotykami. Wcieraj produkt w wymię i strzyki 

bezpośrednio po doju.

Mintgel jest chłodzącym żelem do wymion w którego skład wchodzą oleje z japońskiej mięty 

pieprzowej oraz eukaliptusa. Dzięki wysokiej koncentracji składników aktywnych produkt posiada 

właściwości chłodzące i odświeżające; doskonale sprawdza się on przy opuchliźnie występującej  

po wycieleniu. Mintgel jest zalecany do stosowania w pierwszych tygodniach po porodzie. 

Capsigel jest mieszanką naturalnych, skoncentrowanych składników mających pozytywny wpływ  

na ukrwienie i zdrowotność wymienia. Zapewnia on intensywne uczucie ciepła, co ma korzystny 

wpływ na łagodzenie stanów zapalnych. 

Chłodzący żel do wymion
• Przynosi ulgę nabrzmiałemu wymieniu

• Posiada właściwości chłodzące

• Pomaga usunąć opuchliznę

• Zalecany w pierwszych dniach po wycieleniu

Rozgrzewający żel do wymion
• Zapewnia mocne uczucie ciepła

• Wspomaga krążenie krwi

• Wspiera proces redukcji stanów zapalnych

• Rekomendowany do profilaktyki mastitis

MintgelCapsigel

Pielęgnacja wymienia Pielęgnacja wymienia
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Chlorki benzalkoniowe - zapewniają właściwości przeciwbakteryjne

Środki powierzchniowo-czynne - pomagają usunąć zabrudzenia z wymienia

Gliceryna - nawilża strzyki

Sposób użycia: Przed użyciem przygotuj produkt w odpowiednim rozcieńczeniu:
• Mycie za pomocą nasączanych ręczników/mokrych szmatek: 1%

(10 ml produktu + 990 ml wody)
• Stosowanie oprysku: 5% (50 ml produktu + 950 ml wody)
• Pianowanie strzyków: 35% (350 ml produktu + 650  ml wody)
Aplikuj na wszystkie strzyki przed każdym dojem. 

Eco Predip concentrate jest efektywnym produktem łączącym w sobie właściwości myjące 

z działaniem przeciwbakteryjnym. Dzięki zawartości gliceryny nawilża on przesuszoną skórę strzyków. 

Regularne stosowanie Eco Predip concentrate minimalizuje ryzyko infekcji wymienia. Produkt może 

być stosowany do każdego typu higieny przedudojowej (spray, mokre ręczniki, pianowanie). 

Czyści wymię przed dojem
• Pozostawia strzyki czyste

• Pomaga poprawić jakość mleka

• Zmniejsza prawdopodobieństwo

wystąpienia infekcji

• Zalecany do stosowania przed każdym dojem

Eco Predip
concentrate

Higiena dojuHigiena doju
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Produkt do dippingu na bazie 
chlorheksydyny
• Zmniejsza ilość bakterii na strzykach

• Zmiękcza skórę

• Zapewnia odpowiednie nawilżenie

• Zalecany do stosowania po każdym doju

Produkt do dippingu na bazie jodu
• Pomaga zapewnić zdrowotność wymienia

• Przyczynia się do redukcji poziomu

drobnoustrojów

• Zapewnia nawilżenie strzyków

• Zalecany do stosowania po każdym doju

Chlorheksydyna - zapewnia właściwości przeciwbakteryjne

Nagietek - łagodzi podrażnienia

Gliceryna - nawilża strzyki

Kompleks jodu - zapewnia właściwości antybakteryjne

Gliceryna - nawilża strzyki

Lactidip green to produkt przeznaczony do poudojowej higieny doju. Ekstrakt z nagietka pielęgnuje 

skórę strzyków i wspomaga proces ich regeneracji. Ze względu na gęstą konsystencję Chexadip nie 

ścieka po zastosowaniu. Dzięki wyraźnemu, zielonemu kolorowi łatwo jest sprawdzić, czy zabieg 

został prawidłowo przeprowadzony i czy preparat został zastosowany na wszystkie strzyki.

Iodinedip jest produktem przeznaczonym do higieny poudojowej. Charakteryzuje się on wysoką 

zawartością cząsteczek jodu (5000 ppm), co gwarantuje jego skuteczność. Dzięki glicerynie zawartej 

w Iodinedip produkt ten nawilża przesuszoną skórę strzyków. 

Sposób użycia: Bezpośrednio po doju nanieść produkt na wszystkie strzyki, przy 

zastosowaniu kubków do dippingu. Produkt jest gotowy do użycia, nie ma potrzeby 

go mieszać z wodą. 

Sposób użycia: Bezpośrednio po doju nanieść produkt na wszystkie strzyki, przy 

zastosowaniu kubków do dippingu. Produkt jest gotowy do użycia, nie ma potrzeby 

go mieszać z wodą. 

Lactidip greenIodinedip

Higiena doju Higiena doju
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Produkt do dippingu na bazie 
kwasu mlekowego
• Posiada właściwości antybakteryjne

• Zmiękcza skórę

• Zapewnia odpowiednie nawilżenie strzyków

• Zalecany do stosowania po każdym doju

Kwas mlekowy - zapewnia właściwości przeciwbakteryjne

Nagietek - łagodzi podrażnienia

Gliceryna  - nawilża strzyki

Wyciąg z kasztanowca - pomaga wyeliminować obrzęk

Lactidip jest gęstym płynem do dippingu na bazie kwasu mlekowego. Składniki produktu posiadają 

właściwości dezynfekujące, antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Zawarta w Lactidip gliceryna ułatwia 

regenerację naskórka oraz zabezpiecza strzyki przed przesuszeniem. 

Sposób użycia: Bezpośrednio po doju nanieść produkt na wszystkie strzyki, przy 

zastosowaniu kubków do dippingu. Produkt jest gotowy do użycia, nie ma potrzeby 

go mieszać z wodą. 

Lactidip

Higiena doju
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Calfix

Diablock

Ecolyte

Ecocal  

Ketocure

Hoofsept gel

Hoofsept spray

Hoofsept bath

Ecobuffer

Energymax Vit

Maxdrink

Cowblock

Hepamix liquid

Rumilax 

Ecogel

Capsigel

Mintgel

Eco Predip concentrate

Iodinedip

Lactidip green

Lactidip

Dostępne opakowania 100 g

Proszek

Proszek

Postać 
produktu

Proszek

Płyn

Płyn

Żel

Płyn

Płyn

Proszek

Płyn

Proszek

Proszek

Płyn

Płyn

Żel

Żel

Żel

Płyn

Gęsty płyn

Gęsty płyn

Gęsty płyn

500 g 500 g 700 ml300 ml 1 kg 3 kg 5 kg 20 kg 1200 kg
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ECOFEED International P.C. 3 El. 

Venizelou St., GR-54624 Grecja

E-mail: 

sprzedaz@ruminta.eu 

www.ecofeed.eu 

www.ruminta.eu 
20





www.ruminta.eu   




