
Пяна за виме Biofoam Plus
Biofoam Plus доставя най-висока ефективност в почистването на вимето. Ефективното почистване ще 
намали наличието на бактерии по вимето и ще помогне да се предотврати разпространението им. Богатата 
пяна на Biofoam Plus покрива цялото виме и лесно отделя мръсотията. Чрез създаването на повърхностно 
напрежение, когато мехурчетата от пяна се спукат, мръсотията се отстранява много ефективно от вимето и 
се задържа в пяната, докато бъде изтрита. В допълнение патентованата пяна от естествени съставки на 
DeLaval поддържа кожата мека и еластична, подготвяйки я за гладко и ефикасно доене.
Почистването на вимето преди доене с пяна е изключително подходящо в студените зимни месеци, когато 
тря бва да се ограничи използването на вода.
Богатата и висококачествена пяна поддържа кожата на вимето в отлично състоя ние и е естествена 
бариера срещу инфекции. При ниски температури друго много важно нещо е да се предпазва вимето от 
изсушаване.
DeLaval Biofoam ™  съдържа глицерин и алантоин, които са отлични емолиенти с овлажняващи качества. 
Етанолът и изопропанолът увеличават ефикасността на течността и подобряват времето за изсъхване на 
зърното.

Богатата и висококачествена структура на пяната лесно отделя мръсотията от вимето•
Чисто виме с по-малко бактерии!•
Поддържа кожата на вимето и естествената защита срещу бактерии в отлично състояние•
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Пяна за виме Biofoam Plus
 на кожата на вим

 за хигиенично третиране п
 на животните.

 начин се нам

Тип на продукта Готов за употреба пенлив препарат за почистване на виме преди доене

Състав Млечна киселина, сорбитол

Инструкции за употреба

Физическо
състояние и
външен вид

Чиста, прозрачна течност

pH 3,2

Видове 10, 20, 60 и 200 л

Условия на съхранение

Copyright notice

Напълнете чашката за пяна DeLaval в 2/3 от капацитета ѝ. С чашката за пяна създайте 
богата пяна чрез леко последователно изтискване - За най-добри резултати нанесете 
внимателно Biofoam Plus по цялата дължина на цицката, до основата на вимето. -
Оставете от 15 до 30 секунди време за контакт, за да може пяната да отдели мръсотията 
от цицката. - Внимателно избършете, като използвате една кърпа/мокра кърпа на крава. 
- Винаги използвайте чиста чашка за пяна.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно място, защитено от пряка 
слънчева светлина. Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте 
на място, недостъпно за деца.

За поръчки - www.delaval.bg или на посочените телефони:

Северозападна България:
гр. Монтана: 0887 705 944

Североизточна България:
гр. Русе: 0887 705 488

Южна България:
гр. Стара Загора: 0887 705 181

Югозападна България:
гр. София: 0884 662 072

Северна Централна България:
гр. Долни Дъбник: 0888 738 293

Ефективен при премахване на замърсявания, съдържащи 
бактерии и защита на кожата на вимето.
Biofoam Plus комбинира технологиите за подобряване на 
почистването (CIT) с патентовано пянообразно решение от 
естествени съединения за оптимално почистване на цицките. 
Този разтвор за хигиенично третиране преди доене е 
специално разработен, за да осигури високо качество на 
млякото и отлично здраве на животните.
DeLaval Biofoam поддържа вимето здраво. С  нея почистването 
и премахването на мръсотията е много ефективно. По този 
начин се намаляват бактериите и се предотвратява 
разпространението им.




