
Para vacas e novilhas ao redor do parto

CALDRENCH PLUS®

Parto mais fácil

Melhora o bem-estar das vacas recém-paridas

Previne a deficiência em cálcio nas vacas 
próximas do parto

Aumento rápido dos níveis de cálcio no sangue

Contém vitaminas do complexo B, estimulando 
o apetite

Sem irritação da cavidade bucal ou do esófago



CALDRENCH PLUS®

Cálcio, magnésio, vitaminas-B e propilenoglicol, para a 
prevenção da deficiência em cálcio ao redor do parto.

A produção de leite é uma atividade multidis-
ciplinar que opera com animais vivos e circun-
stâncias mutáveis. Animais altos-produtores 
podem ser comparados a atletas de topo, que 
têm continuadamente desempenhos de alto nível 
durante 305 dias. Para que isto seja concretiza-
do, o produtor de leite tem que ter um nível 
de execução dum treinador de topo, prestando 
cuidados ideais.

Cada nova lactação começa com o nascimento 
de um vitelo. Isto é muito exigente, tanto para 
o animal recém-parido como para o produtor. 
A investigação tem mostrado que 6 em cada 10 
vacas recém-paridas têm deficiência em cálcio, 
ou seja, têm níveis de cálcio no sangue abaixo do 
desejável. Esta falta de cálcio é causada pelo facto 
de mais cálcio ser secretado com a produção de 
colostro do que aquele que a vaca consegue in-
gerir através do alimento ou mobilizar dos ossos. 
Este problema aumenta com a idade e o número 
de lactações de uma vaca. 

Caldrench Plus é o produto ideal:

ü	Previne a deficiência em cálcio ao redor do    
parto

ü	Fonte de cálcio altamente eficiente
ü	Administração oral segura contra  

sobredosagem 
ü	Fácil de administrar com pistola de drenches -  

mínimo de incómodo para a vaca
ü	A administração com pistola de drenches 

quase elimina o risco do fluido entrar nos 
pulmões

ü	O nível de cálcio no sangue aumenta dentro 
de 15 minutos

ü	Valor de pH ótimo - sem irritação das 
mucosas 

ü	Propilenoglicol para energia rápida
ü	Contém vitaminas do complexo B
ü	Doses elevadas de vitaminas estimulam o 

apetite -  recuperação natural do cálcio pelo 
consumo de alimento

ü	Pouco dispendioso por dose – pode ser usado 
rotineiramente em cada vaca, proporcionando 
um custo de prevenção eficiente.

Manter à temperatura ambiente. Agitar bem antes 
de usar.
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Muitos dos problemas que ocorrem com as 
vacas ao redor do parto, como partos lentos, 
retenções de placenta, e até possivelmente des-
locações do abomaso, podem ser evitados preve-
nindo a deficiência em cálcio numa fase precoce. 
O Caldrench Plus é utilizado em larga escala e em 
muitos países, com esta finalidade.

O Caldrench Plus é um produto muito eficaz na 
obtenção de um dramático aumento do nível de 
cálcio no sangue. Utilizar Caldrench Plus para 
uma gestão eficaz do risco em termos de custos, 
significa que “um pequeno investimento previne 
grandes problemas”.


