Informacje o produkcie
Utworzono 22-10-2018

PROTEXIN AQUA-BOOST dla gołębi
Cena :
38,00 zł
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Producent : Columbovet
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
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Rozpuszczalny w wodzie preparat wieloelektrolitowo-witaminowy zawierający składniki naturalnej flory jelitowej: zasiedla przewód
pokarmowy naturalną florą bakteryjną, zapobiega kolonizacji przewodu pokarmowego przez enteropatogeny (Salmonella spp., E. coli),
stymuluje układ odpornościowy, zmniejsza liczbę problemów zdrowotnych w hodowli, poprawia kondycję ptaków.
WSKAZANIA: Okres lotów gołębi pocztowych, w czasie przygotowania do wystaw i pokazów, w stanach wyczerpania, odwodnienie po
biegunkach, regulacja zaburzeń w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zmniejszony apetyt, upośledzone wchłanianie
witamin, rekonwalescencja po przebytych chorobach.
SKŁAD: Natrium chloratum - 73,08 g/kg, Kalium chloratum - 53,85 g/kg, Natrium citricum dichydratum - 84,62 g/kg, Jednowodzian glukozy
- 769,23 g/kg, Magnesium sulfuricum - 1,31 g/kg, Vitaminum A - 769230 i.u./kg, Vitaminum D3 - 76923 i.u./kg, Vitaminum E - 153846
i.u./kg, Vitaminum K - 7,69 mg/kg, Vitaminum C - 7692,30 mg/kg, Biotinum - 1,54 mg/kg, Acidum folicum - 3,08 mg/kg, Thiaminum - 61,54
mg/kg, Riboflavinum - 15,38 mg/kg, Piridoxinum - 3,08 mg/kg, Lactobacillus plantarum -1,26 x 107, Lactobacillus delbruecki subsp.
Bulgaricus - 2,06 x 107, Lactobacillus acidophilus - 2,06 x 107, Lactobacillus rhamnosus - 2,06 x 107, Bifidobacterium bifidum - 2,00 x 107,
Streptococci salivarius subsp. Thermophilus - 4,10 x 107, Enterococcus faecium - 5,90 x 107, Aspergillus oryzae - 5,32 x 106, Candida
pintolepesii - 5,32 x 106, gwarantowana zawartość żywych mikroorganizmów - 2,0 x 108 jik/g.
DAWKOWANIE: Preparat stosuje się w dawce 3 g preparatu na 1 litr wody dziennie w okresie lotów, pierzenia i okresie lęgowym. Roztwór
preparatu po rozpuszczeniu w wodzie pitnej powinien być zużyty w ciągu 12 godzin. Poideł z roztworem preparatu nie należy ustawiać w
miejscu nasłonecznionym. Woda użyta do rozcieńczenia preparatu nie powinna zawierać innych preparatów. Jednoczesne podanie
chemioterapeutyków może obniżyć efekty podawania preparatu.
TRWAŁOŚĆ: 18 miesięcy od daty produkcji.
UWAGI: Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi.
ZEZWOLENIE: GIW farm 4610/op07d/00.
PRODUCENT: Probiotics International (Wielka Brytania).
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