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OpusťteOpusťte
málo účinné dezinfekce

a používejte

Valiant
nedostižnou ochranu vemen 

před mastitidami
Až 10.000 krát vyšší dezinfekční účinnost 

Valiantu vůči dezinfekcím na bázi jodu, 
chlorhexidinu nebo kyseliny mléčné 

není jeho jedinou konkurenční výhodou. 
Kombinace nejúčinnější dezinfekční složky 
šetrné ke kůži, skvělé kosmetiky, odolnosti 
vůči organickému znečištění a dokonalého 

pokrytí struku představuje nepřekonatelnou 
úroveň ochrany mléčné žlázy. 

Dokonalý přípravek pro trvalé používání 
- nevytváří rezistenci patogenů.

Díky nízké spotřebě je ošetření jedné 
dojnice levnější než u „lacinějších 

přípravků“.

Jestliže je každá 4 kráva vyřazena ze stáda 
kvůli mastitidě, pak spolehlivé dezinfekční 

a ochranné přípravky prodloužují produkční 
život dojnic a zlepšují ekonomiku 

výroby mléka.
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Valiant® Foam-Active
jediná pěna pro přípravu struků před doje-
ním s čistícím i dezinfekčním účinkem
- Bioxid zabíjí bakterie bezkonkurenčně 

nejrychleji i při silném organickém znečištění
- rozkládá buněčné stěny mikroorganizmů
- nedráždí pokožku a nezanechává rezidua

Dokáže toto Váš současný přípravek?

Dezinfekce
Bioxid

- extrémně
rychlý
účinek

Čistící účinek
aktivní

mikrobublinky
uvolní

nečistotu z kůže
pro snadné setření
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Valiant® Barrier
prodyšná, elastická bariéra
- vysoce účinná dezinfekční složka
- velmi znečištěné prostředí
- speciálně po dojení
- teplé a vlhké počasí

Valiant® Teat Dip
univerzální použití před i po dojení
- při vysokém počtu somatických buněk 
- během mrazivého počasí místo Valiant Barrier
- nedráždí pokožku
- stejná dezinfekční složka jakou u Valiant Barrier
- širokospektrý účinek, okamžité působení

Snížení výskytu nových infekcí o pouhý jeden případ za měsíc 
pokryje měsíční náklady na přípravky Valiant Foam a Valiant 

Barrier pro ošetření 100 dojnic.


