
NR. 1 I KLAUVHELSE
Halthet er en av hovedårsakene til tap av melkeinntekter, redusert dyrevelferd og tidlig slakting av melkekyr verden 
over. Intra Hoof & Skin Care -programmet er vitenskapelig bevist å oppnå halthet på under 5% og er trygt for bruker, 
dyr og miljø. Den praktiske protokollen og brukervennligheten setter den friske grønne standarden for hovtrimmere og 
melkeprodusenter. Intracare er det eneste selskapet med ikke-antibiotiske veterinærmedisiner som har kurert digital dermatitt 
med en gel eller aerosolspray. Komplementære fotbad- og sprayprodukter er utviklet for fullt vedlikehold av flokker. Intra 
Hoof-fit teknologi inkluderer chelaterte organiske mineraler med god vedheft. Produksjon under GMP pharma -forhold 
garanterer en konsekvent høy produktkvalitet.

KLAUV OG HUDPLEIE

LEARN MORE

Intra klauv- og hudpleieprogrammet inkluderer produkter som skal påføres individuelt, samt 
produkter for fullt vedlikehold av flokker. Dette grønne konseptet er bøndenes første valg!
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Ettårig veikart for Intra Hoof

3   Ved ekstra klauv og hud 
problemer Intra Repiderma kan 
brukes når det er nødvendig

2   Fortsett med gruppeforebygging for 
2 påfølgende dager annenhver uke, 
enten ved å bruke Intra Hoof-Bath to 
ganger om dagen eller Intra Hoof-
Spray 1x om dagen

1   Start med hovtrimming + individuell 
behandling Intra Hoof- fit Gel eller 
Intra Repiderma. Gjenta (valgfritt) 
på dag 3 og 7 

BØNDERNES FØRSTE VALG I KLAUV OG HUDPLEIE    

Global 
markedsleder 
innen antibiotikafri 
klauvpleie

Pioneers in future proof solutions

Ett år 
Intra Hoof-fit 
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GRUPPEAPPLIKASJONER

INDIVIDUELLE APPLIKASJONER

         Et totalt konsept for å holde 
klauvene i optimal stand

INTRA REPIDERMA
PATENTERT ANTIBIOTIKA- FRI SPRAY

  Sprøyter i alle vinkler, til og med opp ned
  Beskyttende lag for klauvene og huden
  80-100 applikasjoner for hover, jurspalte, avhorning, navle og hudpleie

INTRA HOOF-FIT TAPE
SELVKLÆBENDE TAPE FOR MAKSIMALT HOV BESKYTTELSE

  Sterk  strekkbar tape
  Rives lett av og sterke bindingsegenskaper
  Hygienisk pakket

INTRA HOOF-FIT GEL
DEN LETT SMØRBARE OG BESKYTTENDE DERMALE GELEN

  Organiske kelaterte mineraler for optimal absorpsjon og funksjon 
  Lett å spre og bruke ved alle temperaturer
  Trygg og antibiotikafri

INTRA HOOF-FIT SPRAY & ROBOT

INTRA HOOF-FIT LIQUID

FLEKKSPRØYTING PÅ HVER KLAUV

TILPASS DIN SPRØYTESTYRKE

  Klar og enkel å bruke
  Fast vedheft på tørre og våte klauver
  Passer for manuell sprøyting og automatiske roboter, karuseller og sprøyter

  Lett å fortynne 20-50%
  Praktisk bevist
  Passer for manuelle og automatiske sprøyter

INTRA HOOF-FIT BATH & ECO-BATH
FOR Å OPPRETTE HALTHET UNDER 5%

  Vitenskapelig bevist protokoll
  Langvarig effekt
  Trygg og vennlig for biogass-gjødsel, ku og bonde

INTRA HOOF-FIT SQUEEZ
DEN UNIKE, SMARTE OG BESKYTTENDE DERMALE GELEN

 Squeez søknad patent anmeldt
 Unik smørbar påføring for hver hovtrimmer
 Trygg og antibiotikafri


