
Perssa Camel Milk Replacer 

Product Description 

Perssa Camel milk replacer was designed to meet the nutrient requirements of a camel calf. It is balanced in 

minerals and vitamins and formulated to duplicate the protein and fat of the mother’s milk. 

 Dairy compounds of mixed formula, contains amino acids and is high in soluble vitamins and minerals. Whey 

protein concentrate has a Digest faster than milk in formula. 

Milk replacer is fortified with yeast cell and beneficial probiotic bacteria. Together, these ingredients 

help control harmful bacteria and support the population of good bacteria in the digestive tract. Powder 

formula is easy to mix with water that smells & tastes great. Mixed formula is good for up to 24 hours. 

All these factors result in the camel calf being fed as naturally as possible with fewer digestive upsets, 

improved milk digestibility and progressive growth. 

Product properties 

Provides complete and balanced nutrition for camel calf 

Formulated to closely match mother's milk 

Made with all-milk proteins for superior digestibility  

Fortified with essential vitamins and minerals  

Easy to mix and feed 

Feeding Guide 

1. Weigh 135g of powder per liter of solution 

2. Mix with 1 liter hot water (45c) for 3 minutes, using a good whisk or a paint mixer. 

3. Feed the milk solution at a temperature of 38-40c (body temperature). 
 

Ingredients 

Dried whey protein concentrate (DWPC), Dried whey, Dried whey product, Dried milk protein, 

molasses, Skim milk, casein, animal and Vegetable fat, Sodium or Calcium caseinate, 

Minerals, Vitamins, Probiotics & Bio-Mos. 

Storage 

Store this product in a cool dry location, protected from the sun. 

To maintain freshness, keep partially used bag closed tightly after opening. For best results, store opened 

product in a resalable plastic container.  

Caution 

 Veterinary Use Only - Not for human consumption 

Nutrition Facts 

Crude Protein   26% Crude Fat 26% 

Crude Fiber ./15% Calcium 0/9% 

Phosphorus 0/7% Vitamin A 
45000IU/Kg. 

Vitamin D3 4000 IU/Kg. 
Vitamin E 

150 IU/Kg. 



 

 جانشین شیر نوزاد شتر پرسا

 
 توصیف محصول

این محصول از  شتر فرموله شده است.نوزاد پودر شیرخشک پرسا برای فراهم کردن تمامی نیازهای غذایی 

لحاظ محتوای ویتامینی، مواد معدنی، پروتئین، چربی و قند کامال شبیه شیرمادر بوده و رشد مناسبی را برای 

کیبات لبنی موجود در این محصول سرشار از اسیدهای آمینه، ویتامین ها و مواد ترنوزاد شتر فراهم می کند. 

معدنی است ، همچنین پروتئین های پنیر، استفاده شده در آن دارای قابلیت هضم سریعتری نسبت به شیر 

ساعت پس از تولد به خوبی قابل استفاده است.  42شیر خشک پرسا به خوبی در آب حل شده و از  .میباشد

 ایه باکتری کنترل موجب اجزا این دوی هر که شده، غنی پروبیوتیک و مخمر های سلول با پرسا شیرخشک

 به پودر این. کنند می حمایت را مفید های باکتری مجموعه طرفی از و شده گوارش دستگاه زای بیماری

 استفاده قابل خوبی به تولد از پس ساعت 42و از  دارد نوزاد برای دلچسب طعمی و بو ،شده حل آب در راحتی

کمترین مشکالت گوارشی  . مجموعه ی این عوامل موجب شده نوزاد تا حد ممکن به شکل طبیعی و بااست

 تغذیه شده و رشد مطلوبی داشته باشد.  

 ویژگی ها

 شتر نوزادبرای  و تا حد ممکن طبیعی متعادل ،تغذیه ای کامل تامین

 داشتن فرمولی کامال شبیه شیر مادر

 گوارش دستگاه رسان آسیب عوامل از محافظت برای پروبیوتیک و مخمرسلول های  با شده غنی

 سهولت تهیه و سهل الهضم بودن

 نوزاد شتردارا بودن بو و طعمی دلچسب برای 

 روش مصرف

درجه سانتیگراد، )برای پیشگیری از بروز مشکالت  04تا  04ابتدا آب مورد استفاده را در حد ولرم شدن گرم نمایید؛ 

گرم  135 برای تهیه ی شیر مورد استفاده سپس .در اثر مصرف شیرسرد این کار ضروری است( نوزادانگوارشی در 

ز محلول شیر را به خوبی هم زده، به نحوی که پودر نموده، با یک وسیله ی تمیحل  در یک لیتر آبرا شیر خشک 

 کامال در آب حل شود.



شتر و در صورت عدم دسترسی از روز اول حتما از آغوز  2در  نوزادانجهت ارتقاء سیستم ایمنی و تقویت اولیه 

 گردد:. استفاده از این محصول بر اساس جدول زیر توصیه میآغوز گاو و یا بز استفاده شود
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  روش نگهداری

تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. برای حفظ تازگی شیرخشک، پس از در جای خشک و خنک و دور از 

 هربار استفاده درب پاکت را به طور کامل ببندید.

 هشدار

 فقط برای مصارف دامپزشکی – برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار نگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


