
NR 1 FÖR KLÖVHÄLSAN
Hälta är en av de vanligaste anledningarna världen över till att korna tappar i mjölk, har försämrad djurvälfärd och slås 
ut i förtid. Konceptet Intra Hoof & Skin Care är vetenskapligt bevisat att hålla hältan i besättningen till under 5% och 
är säker för för lantbrukaren, djuren och miljön. Produkterna är användarvänliga och sätter den gröna standarden för 
klövvårdare och mjölkbönder. Intracare är det enda företaget med antibiotikafria veterinärmedicinska preparat för att läka 
digital dermatit, antingen med gel eller aerosolspray. Klövbad och klövspray, produkter som komplementerar varandra, 
har utvecklats för att underhålla klövhälsan i hela besättningen. Intra Hoof-fit teknologin bygger på kelaterade organiska 
mineraler med en stark vidhäftningsförmåga. Produktionen är certifierad enligt GMP vilket garanterar en jämn och hög 
kvalite.

KLÖV & HUDVÅRD

LEARN MORE

Intra Hoof & Skin Care program inkluderar både produkter för individuell applicering och 
för behandling i hela besättningen.. Det gröna konceptet är lantbrukarens förstahandsval!
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Intracare bv | Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, The Netherlands,  +31 (0)413 354 105,  info@intracare.nl

Vill du veta mer? www.intracare.nl

Intra Hoof-fit rutin

3   Vid andra klöv- eller hudproblem. 
Intra Repiderma vid behov resten 
av året.

2   Fortsätt med det förebyggande 
arbetet, Klövbad eller spray två 
dagar i rad varannan vecka. 
Klövbad två gånger/dag eller spraya 
en gång om dagen.

1   Börja med att verka kons klövar 
+ individuella behandlingar med 
Intra Hoof-fit klövgel eller Intra 
Repiderma. Upprepa dag 3 och 7 
vid behov. 

LANTBRUKARNAS FÖRSTAVAL FÖR KLÖV- OCH HUDVÅRD  

Global 
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Pioneers in future proof solutions

Intra Hoof-fit 
rutin

= Klövverkning = använd 
klövbad/
spraya 
klövarna



GRUPPBEHANDLING

INDIVIDUELL BEHANDLING

         En helhetslösning för att hålla        
klövarna i gott skick

INTRA REPIDERMA
PATENTERAD ANTIBIOTIKAFRI SPRAY

 Patenterad antibiotikafri produkt
 Skyddande lager för klövar och hud
 80-100 appliceringar per flaska, för klövar, juversår, sår från avhorning, navlar och andra        

    hudskador

INTRA HOOF-FIT TAPE
SJÄLVHÄFTANDE BANDAGE FÖR MAXIMALT SKYDD FÖR 
KLÖVEN

  Starkt och töjbart bandage
  Starka bindningsegenskaper men ändå lätt att riva av
  Hygieniskt paketerad

INTRA HOOF-FIT GEL
DEN LÄTTAPPLICERADE OCH SKYDDANDE KLÖVGELEN

  Organiska kelaterade mineraler för optimal absorption och funktion
  Lätt att fördela och applicera vid alla temperaturer
  Säker och antibiotikafri

INTRA HOOF-FIT SPRAY & ROBOT

INTRA HOOF-FIT LIQUID

RIKTAD SPRAYNING PÅ VARJE KLÖV

ANPASSA BLANDNINGEN AV SPRAYEN

  Färdig att användas
  God vidhäftande förmåga på både torra och fuktiga klövar
  Passar både för att spraya på manuellt och i automatisk sprayutrustning 

     i robot eller karusell

  Lätt att späda till 20-50%
  Bevisat effektiv
  Lämplig för både manuella och automatiska spraysystem

INTRA HOOF-FIT BATH & ECO-BATH
FÖR ATT HÅLLA HÄLTORNA UNDER 5%

  Vetenskapligt bevisat tillvägagångssätt 
  Intra Eco-bath: med kontrollstickor för att se om klövbadet fortfarande är effektivt
  Användarvänlig och säker för djur, lantbrukaren och biogasanläggningar

Bygger på                           teknologin


