
Perssa Lamb & Kids Milk Replacer 

 Product Description 
An instant mixing, fully formulated complete first feed for lambs and goat kids. It provides 

the entire nutritional requirements of the baby lamb or kid from its second day of life through 

to weaning. Perssa milk replacers are the result of many years expertise and experience that 

containing high quality skim milk with its high oil content delivers a very high energy milk to 

meet the demands of young lambs. High levels of minerals and vitamins make this the 

number one choice for young lambs.  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. 

 

Product properties 

Formulated to closely match mother's milk in protein, fat & carbohydrates 

Slightly acidified to help reduce the risk of over-consumption 

Easy to digest, easy to mix formula that smells & tastes great 

Contains MOS for a healthy gut balance to protect against scours and stomach disorders 

Feeding Guide 

1. Weigh 170 g 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 

Whey product, Dried milk protein concentrate (MPC), Dried whey protein concentrate 

(WPC),Low lactose Skim milk, casein, animal and Vegetable fat, Minerals, Vitamins, 

Probiotics & Bio-Mos, Sodium or Calcium caseinate. 

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   24% Crude Fat 20% 

Crude Fiber 0% Vitamin D3 400 IU/Ib. 

Phosphorus 0/7% Vitamin A 
20000 IU/Ib. 

Calcium 

0/9% 
Vitamin E 

500 IU/Ib. 

Lactose 30% Vitamin C 600 mg 

 

 

 پرسا بره و بزغالهجانشین شیر 
 توصیف محصول

سریع آماده می شود. این محصول کلیه ی شیرخشکی کامل برای تغذیه ی بره و بزغاله که به راحتی و خیلی 

نیازهای تغذیه ای بره و بزغاله را از روز دوم زندگی تا از زمان شیر گرفتن فراهم می کند. شیر خشک بره و 

بزغاله پرسا حاصل سال ها تخصص و تجربه است، با هدف تولید بهترین و باکیفیت ترین محصول. این پودر 

ی و هچنین مقادیر مناسبی از چربی می باشد که رشد مناسبی را برای بره حاوی اسکیم میلک با کیفیت عال

این محصول را در رده اولین  ،و بزغاله شما فراهم می کند. همچنین سطح باالی ویتامین ها و مواد معدنی

ینه، آمترکیبات لبنی موجود در این محصول سرشار از اسیدهای  .ره ها و بزغاله ها قرار داده استانتخاب برای ب

عتری هضم سری لیتویتامین ها و مواد معدنی است ، همچنین پروتئین های پنیر، استفاده شده در آن دارای قاب

شیرخشک پرسا با سلول های مخمر و پروبیوتیک غنی شده، که هر دوی این اجزا . نسبت به شیر میباشد

موعه باکتری های مفید را حمایت موجب کنترل باکتری های بیماری زای دستگاه گوارش شده و از طرفی مج

مخلوط  .داردبره ها و برغاله ها می کنند. این پودر به راحتی در آب حل شده و بو و طعمی دلچسب برای 

 ساعت پس از تولد به خوبی قابل استفاده است. 42شیرخشک با آب از 

 ویژگی ها

 داشتن تشابه کامل با شیر مادر )از لحاظ پروتئین، چربی و قند(

 سهولت تهیه و سهل الهضم بودن

 .با داشتن میزان اندکی خاصیت اسیدی، خطرات ناشی از مصرف زیاد شیر را کاهش می دهد

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



 روش مصرف

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

گرم  104آب )  6شیر و  1گوارشی در بره و بزغاله در اثر مصرف شیرسرد این کار ضروری است(، سپس به نسبت 

د. با یک وسیله ی تمیز محلول شیر را به خوبی هم شیر خشک در یک لیتر آب( شیر مورد استفاده را تهیه نمایی

 زده، به نحوی که پودر کامال در آب حل شود.

روز اول حتما از آغوز دام برای تغذیه استفاده شود. در  3جهت ارتقاء سیستم ایمنی و تقویت اولیه بره و بزغاله در 

  روز اول استفاده نمود.  3، می توان از آغوز گاو، گوسفند و یا بز در در صورت نبود مادر ،بچه های آهو و گوزن

 گردد:استفاده از این محصول بر اساس جدول زیر توصیه می

 

49-42 42-35 35-21 21-14 14-7 3-7 Age in Days 
 سن به روز

300 
cc 

500 
cc 

850 
cc 

700 
cc 

330 
cc 

170 
cc 

Liters Feed 

 مقدار به لیتر

1 1 2 2 3 3 No. Feeds Per 

Dey 

 تعداد وعده در روز

 

  روش نگهداری

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

 هربار استفاده درب پاکت را به طور کامل ببندید. 

 هشدار

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

 

 

 

 

 

 


