
Perfect Products for Dairy Hygiene  

Juvelit Hygiene Solutions 
for best results and profit 



Teat speay that makes a difference 

  A full and soft teat skin: 
 
 - makes it more pleasant for the 
   cow to be milked, leading to less 
   residual milk left after milking and less 
   risk of high cell count/mastitis. 
 
 - is resilient so that the teat canal is 
   closed quickly after milking. 
 
 - better withstand the stress of 
   machine milking. 

En mjuk och len spenhud: 
 
 - gör det angenämt för kon att mjölkas, 
vilket ger mindre restmjölk i juvret och 
mindre risk för förhöjt celltal och mastit. 
 
 - är elastisk så at spenkanalen stänger 
snabbt efter avslutad mjölkning. 
 
 - tål slitaget bättre från vacuumed i 
mjölkmaskinen. 

 
Juvelit-protect - för bästa resultat! 

För alla storlekar på gårdar, alla mjölksystem 
och för alla årstider. 

 
Juvelit-protect - for the best result! 

in all herds sizes, all kind of milking systems and 
all different climates. 

Juvelit-protect är ett helt 
nytt concept för förebyggande 
vård och skydd av spenar och 
juver. Emfasen är hudvård! 
 
Juvelit-protect skapar en 
miljö på huden med omedelbar 
avdödning av bakterier 
förknippade med mastit. 
Mjölksyra skapar långvarit en 
miljö där nyttiga och 
skyddande mjölksyrabakterier 
kan finnas kvar. 
 
Juvelit-protect återfuktar 
och mjukgör huden vilket 
skapar en stark tålig och mjuk 
spenhud som tål mekaniskt 
slitage från mjölkmaskinen. 
 
Juvelit-protect är inte 
hälsofarlig att spraya I t.ex. 
Mjölkgrop eftersom den inte 
innehåller jod eller klorhexidin. 
 
Juvelit-protect formar en 
tunn skyddsbarriär på huden 
som stänger innne 
mjukgörande änmen och 
stänger ute bakterier. 
 
Juvelit-protect är mycket 
lätt att tvätta av före nästa 
mjölkning och skapar också en 
len mjuk hud som underlättar 
rengöringen. 
 
Juvelit-protect är 
flugavvisande, insekter landar 
inte där medlet är applicerat. 

Juvelit-protect is a completely 
new concept of preventive care for 
teats & udders! 
Emphasis is skin preservation. 
 
Juvelit-protect creates an 
environment on the skin where 
mastitis related bacteria are 
immediately killed. In addition, the 
beneficial Lacto bacteria remains as 
a natural long term protection. 
 
Juvelit-protect moisturizes and 
softens the skin giving a vigorous 
skin on teats & udders. This is 
particularly important when one 
considers the stresses the teat is 
exposed to during machine milking. 
 
Juvelit-protect is easily applied 
by spraying. This is safe, as micro 
does not contain Iodine or 
Chlorhexidine that can be harmful 
to the user. 
 
Juvelit-protect forms a thin film 
(micro film) on the teat that protects 
and softens. A “viscoelastic”  drop 
is formed that protects the teat 
canal. 
 
Juvelit-protect is easy to wash 
off before the next milking and also 
helps to keep a smooth teat that is 
very easily cleaned in general. 
 
Juvelit-protect also has the 
ability to reject the flies during the 
critical period directly after milking. 



When herds are exposed to wind and sun, Juvelit-protect supplies 
an excellent protection. 
Prevents dry teats and ensures a smooth milking process and a 
low somatic cell count. 
Suitable for all kinds of milking parlours. 

 
När djuren utsätts för sol & vind, ger Juvelit-protect ett 
utomordentligt skydd. 
Förhindrar torr spenhud och säkerställer en smidig mjölkning 
och låga celltal i mjölken. 
Passar utmärkt i alla typer av mjölksystem. 

 

Juvelit-protect can be shipped in 1000L IBC, 
200L Barrels, 20/25L Drums, 
or packed to your convenience. 

 

Juvelit-protect levereras i 1000L IBC, 
200L fat, 20/25L Dunkar, 
Eller det emballage som passar er. 

Spenspray som gör skillnad 



Summary of field test performed in 2007. 
Two post milking teat dips (DeLaval AC & Juvelit-micro) were compared in an automatic milking system at Kungängen Rese-
arch Farm, owned by SLU (Swedish University of Agriculture) in Uppsala. In the experiment an evaluation system was used 
where teat condition regarding skin and teat ends was graded according to a scale where 1 was the best score and 5 the worst. 
The evaluation period was almost six months in total divided into four minor experimental periods. The two PMTD´s were used 
alternately during the experimental periods. The technician scoring the teats did not know which PMTD that was currently used. 
Statistical analysis showed a significant difference between the two PMTD´s regarding teat skin condition. Trends within experi-
mental periods also suggested that Juvelit-micro was preferable compared to DeLavals AC as teat skin condition improved the 
longer that period lasted. 
Conclusion is that different teat spray has different impact on teat skin condition. 
Teat skin condition is vital to maintain a healthy udder and a low cell count. 

Dr.Torkel Ekman, DVM, PhD, Prodekanus at VH-fakulty 
Swedish University of Agricultural Sciences 
 

Supervisor of  test 

Summering av fältförsök gjorda 2007. 
Två spendopp  (DeLaval AC & Juvelit-micro) jämfördes på Kungängen Research Farm, ägd av SLU (Sveriges LantbruksUniver-
sitet) i Uppsala. I försöker gjordes ett system för utvärdering av konditionen på spenhud och spenspetsar där betyg 1 var högst 
och betyg 5 var sämst. 
Tidsperioden för utvärdering var totalt 6 månader, uppdelad i fyra perioder. De två spensprayerna användes alternerande under 
perioderna. Teknikern som gjorde bedömningen visste inte vilket preparat som användes. Analyser av resultaten visade på bety-
dande skillnader mellan produkterna. Trenden inom varje period visade tydligt att Juvelit-micro fungerade bättre och var att före-
dra eftersom spenhudens kondition stadigt förbättrades unte de perioder Juvelit-micro användes. 
Slutsatsen är att olika spendopp/spray har stor inverkan på spenhudens kondition. 
Spenhudens kondition är mycket viktig för att bibehålla ett friskt juver och ett lågt celltal. 

Gunnar Pettersson, trial supervisor   
Gunilla Helmersson, stable manager 

Testing on farms to ensure product results 



NUBO LB, Sundsvall, Sweden 
Teat condition is excellent with Juvelit-micro and we have 
constantly low somatic cell count and very few Mastitis. 
It is also a very good fly repellent! 

PERERS LB, Växbo, Sweden 
We are running two Lely Astronauts and can recommend 
Juvelit-micro! We never have any problems related to teat 
condition, always a low cell count and no Mastitis. 

NUBO LB, Sundsvall, Sweden 
Spenkonditionen är pefekt finns aldrig något att anmärka 
på. Vi har konstant låga celltal och inga problem med 
mastiter. Bra också att flugorna inte sätter sig efter 
sprayning. 

PERERS LB, Växbo, Sweden 
Vi mjölkar i två stycken Lely Astronauts och kan verkligen 
rekommendera Juvelit-protect! Vi har aldrig problem 
relaterade till spenkondition, alltid lågt celltal och ytterst få 
mastiter. 

Morgan Dalgrens Lantbruk AB, Vartofta, Sweden 
Perfect teat condition, a No problem product it just 
works! Very calm cows during milking and no somatic cell 
count to worry about. 

Morgan Dalgrens Lantbruk AB, Vartofta, Sweden 
Pefekt spenkondition! En ”inga problem produkt” det 
bara funkar. Korna är väldigt lugna vid mjölkning och inga 
celltal att oroa sig över. 

Kårtorps Säteri, Götene, Sweden 
A fully organic farm, always producing an average over 10 tons to the 
milk tank. 
We have been using both Juvelit-micro and Juvelit Udder-soap for many 
years. We believe the combination of the products are excellent, 
cleaning with the smoothening and efficient soap before milking and 
spraying Juvelit-micro afterwards to ensure the best teat condition and a 
healthy cow with a low somatic cell count and no mastitis. 
Over the years we have been fully satisfied with product performance 
and the results delivered. 

Kårtorps Säteri, Götene, Sweden 
Fullt ekologisk produktion, producerar alltid ett snitt över tio ton till 
mjölktanken. 
Vi har använt Både Juvelit-juversåpa och Juvelit-micro under många år. Vi 
anser att kombinationen av produkterna ger ett perfekt resultat, rengöra 
med den mjukgörande och effektiva såpan före mjölkning och spraya 
med Juvelit-micro efter. På så sätt vara säker på att behålla den bästa 
spenkonditionen, en frisk ko med lågt celltal och inga mastiter. 
Under åren som gått har vi varit mycket nöjda med produkterna och det 
resultat de givit. 

Peder Hallset, 
stallchef 

Fältförsök för bästa resultat 



 
farmers  recomment  Juvelit  products 

Juvelit - Udder Soap 
 

Juvelit-Udder Soap cleans effectively without drying out the skin with enhanced detergency 
and added emollients for skin care. 
 
Juvelit-Udder Soap moisturizes and softens the skin, helping out to give a supple teat skin 
free from cracks. 
 
Juvelit-Udder Soap also works great as a general cleaning agent. 
 
Juvelit-Udder Soap is highly concentrated and can be diluted 1:>100 

Juvelit - juversåpa 
 

Juvelit-juversåpa rengör effektivt utan att torka ut huden. Extra tvätteffekt och extra 
mjukgörare tillsatt. 
 
Juvelit-juversåpa återfuktar och mjukgör huden vilket hjälper till att alltid ha mjuk smidig 
spenhud. 
 
Juvelit-juversåpa fungerar också utmärkt som allmänt rengöringsmedel 
 
Juvelit-juversåpa är starkt koncentrerad och kan spädas 1:>100 

Juvelit-juversåpa 
1000L IBC art.no. 84259 
4x5L art.no. 84258 



 

Juvelit-protect 
1000L IBC 

art.no. 84304 

 
Juvelit-protect 

200L Barrrel art.no. 84303 

För bästa resultat! 



 
 

www.juvelit.com 

Juvelit AB 
startades 1985 som ett familjeföretag. Vi 

utvecklar våra produkter 
själva och tillverkar i Hälsingland 

 
Vår företagside’ är att tillhandahålla kemiska 
produkter för lantbruk med en toppresterande 
funktion som är miljövänliga och ofarliga för 

användaren. 
 

Utvecklingen av nya produkter sker i samarbete 
med lantbrukare, där vi lyssnar och studerar för 

att hitta den perfekta matchningen mellan 
funktion och användning 

Vår ide’ om ny produkt kontrolleras sedan av 
veterinärer och testas ute i verkligheten under 

lång tid och skiftande förhållanden. 
Först därefter lanseras produkten på marknaden. 

 
Detta för att vara säker på att vi levererar det 

bästa! 


