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For practical solutions

Intra Repiderma
Intra Hoof-fit într-un aerosol
• Spray pentru protecția pielii
• Stimulează refacerea pielii deteriorate
• Conține minerale chelatate pentru absorbție optimă
• Recomandat pentru toate speciile
• Recipient funcțional indiferent de poziția din care se pulverizează
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Afecțiunile copitelor duc la pierderi economice de până la 300Euro/
animal/an.
Afecțiunile copitelor sunt adesea de origine multifactorială: nivelul 
producției, genetica, factorii de mediu, dieta și starea de bio-securitate 
a fermei. Adesea, se iau în calcul doar costurile de tratament direct 
legate de afecțiunile podale, dar, în realitate, pierderile depășesc cu mult 
această zonă. La vacile în lactație, de exemplu, producția de lapte scade 
semnificativ și intervalul dintre gestații crește. De asemenea, afecțiunile 
copitelor duc la muncă suplimentară și costuri ridicate de producție. În 
plus, acestea sunt adesea motivul eliminării precoce a animalului din 
efectiv. Luând toate acestea în calcul, pierderile economice pot ajunge 
cu ușurință până la 300 de euro / vacă / an. 

Rezistența antimicrobiană
Datorită utilizării intense de antibiotice în sectorul veterinar, bacteriile 
rezistente la produsele antimicrobiene sunt una dintre principalele 
provocări la nivel mondial din secolul XXI. Acest lucru s-a întâmplat si 
în cazul pododermatitelor; utilizarea produselor antimicrobiene pentru 
băile de picioare a expus animalele la cantități mari de antibiotice. 
Previziunile arată o creștere a consumului global de antibiotice la animale 
cu aproximativ 67% între 2010 și 2030. În prezent, antibioticele sunt 
adesea utilizate ca tratament pentru afecțiunile copitelor (tetraciclină). 
Însă, există riscul ca reziduurile de tetraciclină să fie detectate în lapte, caz 
în care laptele trebuie distrus. Prin urmare, identificarea alternativelor 
pentru antibiotice sunt o prioritate. Produsele Intra Hoof-Fit sunt o 
alternativă fără antibiotice, care și-au dovedit eficacitatea crescută prin 
multiple studii științifice.
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Intra Repiderma
Intra Repiderma este un spray pentru protecția pielii ce poate fi utilizat 
la toate speciile de animale. Intra Repiderma conține minerale chelatate 
care, spre deosebire de mineralele tradiționale, pot fi absorbite mult 
mai ușor în piele. Prin urmare, Intra Repiderma este activ atât pe piele 
(epidermă), cât și în straturile profunde ale pielii (dermul). Aceste 
minerale trec de asemenea printr-un proces de micronizare, prin care 
sunt micșorate până la particule minuscule de 3μm, folosind echipament 
specializat și cele mai noi tehnici de micronizare. Particulele astfel 
obținute sunt de 25.000 de ori mai mici decât un bob de nisip și pătrund 
în piele ușor si rapid, putând acționa asupra afecțiunilor în timp foarte 
scurt.

Mod de acțiune:
• Conține minerale organice chelatate (<3 microni) (cupru și zinc)
• Zincul chelatat este folosit pentru efectul său pozitiv asupra regenerării 
pielii, în timp ce cuprul chelatat menține starea de igienă și are efecte 
de îngrijire a pielii printr-un mecanism diferit: stimularea formării de noi 
vase de sânge. 
• Intra Repiderma are o structură compactă, datorită căreia nu se scurge 
și asigura un contact bun cu pielea
• Studiile din teren asupra bovinelor, scroafelor și purceilor confirmă 
eficiența produsului
• Recipient funcțional indiferent de poziția din care se pulverizează

Instrucțiuni de utilizare:
• Agitați bine înainte de folosire
• Țineți flaconul la distanță de 15-20cm față de suprafața ce urmează a 
fi tratată
• Pulverizați produsului pe suprafața afectată până când aceasta este 
acoperită în totatlitate de un strat verde. Un flacon (250 ml) poate fi 
folosit pentru aproximativ 90-100 de aplicări. 

Specii țintă:
Intra Repiderma poate fi utilizat pentru vaci, cai, oi și porci. Produsul 
poate fi utilizat pe orice zonă de piele deteriorată ce necesită refacere.
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