hemavit Gold VITAL – díszmadaraknak 125 ml
SPECIÁLIS IMMUNERŐSÍTŐ KÉSZÍTMÉNY
Összetétel (100 milliliterenként)
Hatóanyag

Mennyiség

A vitamin
D3 vitamin
E vitamin
B1 vitamin
B2 vitamin
B3 vitamin
B5 vitamin
B6 vitamin
B12 vitamin

500 000 I.U.
200 000 I.U.
100 mg
100 mg
0,6 mg
50 mg
200 mg
15 mg
0,1 mg

Hatóanyag
Inozit
Kolin-klorid
Metionin
Cink (kelát kötés)
Kobalt-klorid
Magnéziumszulfát
Mangán (kelát kötés)
Réz (kelát kötés)

Mennyiség
20 mg
60 mg
50 mg
1 mg
0,2 mg
10 mg
1 mg
1 mg

Célállat

Díszmadár, kis-, és nagytestű papagájok, egzóták, pintyek, kanárik, stb.,…

Hatása

Optimális arányban és mennyiségben tartalmazza a madaraknak szükséges vitaminokat,
nyomelemeket és aminosavakat.
Kedvezően befolyásolja az anyagcserét, valamint az immunrendszer működését. Fokozott védelmet
nyújt a szervezetnek, hozzájárul a hámszövet, a vázrendszer, az idegrendszer és az izomzat
egészséges fejlődéséhez és működéséhez. Kedvezően hat a tojások keltethetőségére, és a kelési
arányra, a fiókák életképességére (vitalitás). Segíti a máj méregtelenítő munkáját. Betegségek
kezelésének kiegészítéseként az immunválaszt fokozza.

Javallat

Kúraszerű alkalmazás. Fertőző megbetegedések megelőzésére, illetve gyógykezelésének
kiegészítéséhez. Beteg egyedek előfordulása esetén az egész állomány kúraszerű kezelése javasolt a
hemavit Gold VITAL készítménnyel. Antibiotikumos kezelések után, parazita-ellenes terápiát
követően. A hiányos étrendből eredő vitaminhiány megelőzésére. Szaporodási időszakban, stesszhelyzetekben (pl. tollcsipkedés, költöztetés, átcsoportosítás, különböző stresszhelyzetek kezelésére),
illetve tenyészidőszakban a megnövekedett igények fedezésére.

Adagolás

Kúraszerűen, egy-egy kúra 5-7 napig tart, és havonta legfeljebb kétszer javasolt.
Nagytestű díszmadár 1,5 – 2,5 ml/1 liter itatóvíz
Kistestű díszmadár 1,0 - 2,0 ml/1 liter itatóvíz

Mellékhatás A javasolt adagolási útmutató betartása mellett nem ismert, még folyamatos alkalmazás esetén sem.
Más vitaminkészítményekkel együtt csak az állatorvos kifejezett utasítása esetén adjuk.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Tárolás
Minőségmegőrzési idő
Származás
Forgalmazza

0 nap

Hűvös, fénytől védett, száraz, gyermekektől elzárt helyen. (0 – 30 0C)
18 hónap
EU
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