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Export development
• Iceland
• Norway
• Lithuania
• Sweden
• Belarus
• Netherlands
• Latvia
• Spain
• Portugal
• France
• Germany
• Greece
• Cyprus
• Hungary
• Malta & Gozo
• Kuwait
• Turkey
• Thailand
• ….more soon!



Where we are



Eina varan á markaðnum sem er hönnuð
bæði fyrir ófædd lömb og ærnar



• Eykur gæði broddmjólkurinnar

• Bætir stöðu vítamína og steinefna

• Eykur líkur á auðveldum burði, líflegri 
lömbum og færri dauðsföllum

LIFELINE



Tóm ær



Tvílembd ær
- gengin í 100 daga



Hvernig virkar Líflína?

• -Með því að veita skepnum virk næringarefni

• -Fullnægir vítamín- og steinefnaþörf

• -Aukin orka og prótín

• -Aðrir “næringarefnaboosterar”

(ATH. Broddgæðin fara aðallega eftir fóðrun ærinnar fyrir burð)



LIFELINE
“næringarboosterar”

- Mannan oligosakkaríð
Laktósi
- Hátt hlutfall Selens og E-
vítamíns
- Hringbundið sínk
- Kalsíum á upptakanlegu 
formi



Mannan oligosakkaríð

• Flókin kolvetni sem kemur úr 

frumuveggjum gers

• Örvar ónæmissvarið

• Eykur magn mótefna broddi

• Eykur næringarupptöku lambanna



Lactósi

• Sykra með háan orkustuðul

• Eykur skilvirkni vambarinnar

• Örveruprótínið í laktósa hefur svipaða 

amínósýru-uppbyggingu og prótín í fiskimjöli

• Eykur broddprótín, bæði gæði og magn



Áhrif latósa á vambatoturnar

• Án laktósa
• Toturnar eru smáar og flatar
• upptaka næringarefna         

minnkar
• vömbin virkar ekki sem skyldi
• -Með laktósa
• -Toturnar uppréttar 
• -Meira af virku yfirborði
• -betri upptaka næringarefna



Mun meira magn af E-
vítamíni og seleni

• Lömbin eru líflegri

• Lömbin standa fljótar á fætur og eru fljótari 
að sjúga

• Aukið skjálftaviðbragð

• Lömbin þola kulda betur, þau leiða hita 
betur

• Dauðsföllum fækkar



Líflína er samþykkt af SAC
Skosku  sauðfjársamtökin

• Tilraunir, framkvæmdar af Dr. John Vipond, 
sérfræðingi í sauðfjárrækt, á 200 tvílembdum ám

• Tvær meðhöndlanir, sömu niðurstöður náðust

• Ær handmjólkaðar og broddurinn greindur

• Þær ær sem fengu LIFELINE juku mótefnamagn (IgG) 
í broddi um 25% (P<0,01)

• IgG flytur náttúrulega áunnið ónæmi frá ám til lamba 



Aukin broddgæði

• Heilbrigðari lömb  

• -Minnkar líkur á sjúkdómum/sýkingum, 
ofkólnun og að verða rándýrum að bráð

• Fóðurupptaka; bæði fyrr og meira magn

• -Betri DLWG(????), klára fyrr

• Minni afskipti

• -Minni þörf á aukabroddgjöfum



Hvernig á að gefa LÍFLÍNU

• Föturnar eru hannaðar með frjálsan aðgang í huga og í boði frá 
4-6 vikum fyrir burð

• -Fata: 80-200gr/á/dag (2-6 fötur/100ær/viku)

• -Próteinmjöl; hægt að blanda með kjarnfóðri eða strá yfir hey

• -100g/á/dag í 3 vikur fyrir burð



LÍFLÍNA samantekt

• Eykur gæði og magn broddmjólkur

• Færri efnaskiptavandamál

• Líflegri lömb, færri dauðsföll, auðveldari 
burður

Eina varan á markaðnum sem er hönnuð bæði fyrir ófædd lömb og ær



LIFELINE

A different concept in

pre-lambing nutrition

lamb & ewe





Sérblandað fyrir Ísland



Líflína fyrir kelfdar kýr



ORKUSTAMPUR



STEINEFNASTAMPUR 

ALHLIÐA gamli góði!



Magnesíum Selen stampur



Hestastampur 


