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PROTEMIX AC+CU 1 KG
Cena

135,00 zł

Producent

ARTIMON

Opis produktu
Protemix Ac+Cu - mieszanka paszowa uzupełniająca
Zalecany w przypadku:
- problemów w odchowie młodych,
- zaburzeń metabolicznych,
- zaburzeń w trawieniu,
- biegunek o nieznanej etiologii,
- wspomagająco w leczeniu.

Właściwości i działanie:

Preparat zawiera innowacyjny zestaw substancji otoczkowanych (kwasów i siarczanu Cu), co pozwala na równomierny rozpad
cząsteczek w środowisku układu pokarmowego, od dwunastnicy do jelita końcowego. Korzystnie przeciwdziała zaburzeniom
równowagi mikrobiologicznej ukł. pokarmowego (nekrotyczne zapalenie jelit, nadaktywność kokcydii, kolibakterioza,
salmonelloza), które stanowią istotny problem w odchowie młodych i spadku kondycji. Kompozycja kwasów organicznych
i nieorganicznych, substancji aromatycznych oraz siarczanu Cu przeciwdziała namnażaniu patogennych bakterii i grzybów w
odcinku jelitowym przewodu pokarmowego dzięki działaniu bakteriobójczemu i bakteriostatycznemu składników.
Składniki czynne zawarte w preparacie pozwalają skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym procesom przemiany materii
zachodzącym w obrębie przewodu pokarmowego (wole, żołądek, jelita). Zawarte
w preparacie składniki
aktywne absorbują niebezpieczne toksyny zawarte w karmie oraz produkowane przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby).
Można oczekiwać korzystnego działania preparatu
w okresie intensywnego wzrostu, odsadzania młodych, zaburzeń
metabolicznych, zahamowania wzrostu.
Skład analityczny:
wilgotność 72%, białko surowe 1,4%, włókno surowe
Skład w 1kg:
Materiały paszowe: oleje i tłuszcze roślinne: palmowy i kokosowy (2,20,1), czyste destylowane kwasy tłuszczowe z hydrolizy:
oleju palmowego i kokosowego (13,6,7), kwas sorbowy (E200) – 20,0g.
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Substancje aromatyzujące (2b): Mieszanka substancji aromatyzujących – kwas: benzoesowy, jabłkowy, mlekowy, fosforowy,
cytrynowy, fumarowy, nie mniej niż 75g, olejki eteryczne, w tym czosnkowy.
DODATKI W 1 KG
Witaminy (3a): Witamina A– 3,5 mln U.I., Witamina E–7g, Biotyna –0,15g, Cholina – 35,0g, Betaina 8,4g.
Pierwiastki śladowe: miedź (Cu) w postaci siarczanu miedzi penhydrat , 139g Cu
Żelazo–28g, Miedź –14g, Cynk -28g, Mangan -20g, Selen -0,07g, Jod -0,23g.
Nośnik: dekstroza, dwutlenek krzemu, węglan wapnia, glinka zielona do 1kg.
DAWKOWANIE : Podawać na karmę w ilości:
Gołębie: 1-2g/kg karmy, przez 2-4 dni, zalecane powtórzenia, co 7-10 dni.
Króliki: 0,5-2g/kg karmy, przez 2-5 dni, zalecane powtórzenia co 7-10 dni.
Inne gatunki zwierząt: 0,5-3g/kg karmy, przez 2-3 dni, zalecane powtórzenia co 7-10 dni.
Przed użyciem dokładnie wymieszać!
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