hemavit AD3E+

1 liter, 5 liter, 20 liter
FOLYÉKONY VITAMIN- ÉS NYOMELEMKIEGÉSZÍTŐ OLDAT
Összetétel (literenként)
Hatóanyag

Mennyiség

A vitamin
D3 vitamin
E vitamin
B1 vitamin
K3 vitamin
C vitamin
Cink (szulfát alak)
Mangán (szulfát alak)
Kobalt (klorid alak)
Szelénium (szelenit alak)
Lizin
Metionin acetyl

14 000 000 I.U.
200 000 I.U.
7 000 mg
200 mg
1 000 mg
3 000 mg
600 mg
600 mg
20 mg
10 mg
5 000 mg
5 000 mg

Célállat

Baromfi, fácán, sertés, szarvasmarha, ló, nyúl

Hatása

A készítmény előkészíti és optimalizálja az ivarérést, valamint a szaporodást. A növekedés kritikus
szakaszaiban gondoskodik a létfontosságú elemek pótlásáról.

Előnyei

Az A vitamin fontos szerepet játszik a szaporodási folyamatokban, a növekedésben, továbbá
szükséges a hámsejtek fertőzésekkel szembeni ellenállóképességének kialakításában. A D3 vitamin
egyik legfontosabb feladata a kalcium belekből történő felszívódásának és csontokba való
beépülésének biztosítása. Az E vitamin pozitív hatással bír a baromfiak szaporodási folyamataira és a
tojások keltethetőségére, de leglényegesebb a peroxidok elleni antioxidáns hatása. A B1 vitamin a
szénhidrátok felhasználását irányító enzimek felépítésében játszik fontos szerepet, de szükséges
takarmányváltáskor is. A K3 vitamin szabályozza a véralvadást, madaraknál pedig a vedlést segíti. A
C-vitamin segíti a hám, a kötő és a porcszövetek képződését, javítja a hím állatok spermájának
minőségét, és közreműködik a szervezet általános ellenálló képességének fokozásában is.

Javallat

Az állatok növekedéséhez, fejlődéséhez, ivarzás előtt a szaporodási folyamatok elősegítéséhez,
valamint a vehemépítés időszakában, továbbá stresszhatások, vagy takarmányváltások alkalmával.
Napos korban és a vakcinázást követő időszakban mindig. Angolkór, csontlágyulás esetén,
szelénhiány okozta izomelfajulás, vagy csibék ödémabetegségének és agylágyulásának kezelésére,
emellett a tojások falvastagságának növelésére és a keltethetőségének javítására.

Adagolás
Állatfaj
Sertés
Borjú
Üsző
Baromfi, fácán
Bika
Tejelő tehén

Adagolás módja
Vemhesség kezdetekor 5-10 napon át
Ellési területre helyezéskor 5 napon át
Elválasztás hetében 5 napon át
Havonta egyszer, 5 napon át
Legelőre hajtás, valamint szaporodás előtt
Egymást követő 3-5 napon át
Havonta egyszer, 5 napon át
Havonta egyszer, 5 napon át
Minden nap
Termékenyítés, borjadzás után, 5 napon át

Napi mennyiség
30 ml
30 ml
30 ml
5-10 ml
30 ml
1 l/1 000 l (itatóvíz)
20-30 ml
30-50 ml
5 ml
150 ml

Figyelmeztetés A készítmény alkalmazását mindenkor dokumentáljuk! Óvakodjunk a túladagolástól!
Mellékhatás

nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 0 nap
Tárolás
Minőségmegőrzési idő
Származás
Forgalmazza

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