hemavit Ferrit

1 liter, 5 liter, 20 liter
VASHIÁNY MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE
ÖSSZETÉTEL (literenként)
Hatóanyag

Mennyiség

A vitamin
400 000 I.U.
20 000 I.U.
D3 vitamin
12 000 mg
E vitamin
10 000 mg
Glicin (aminosav)
5 000 mg
Vas (szerves kötésben)
900 mg
Szelén (sodium selenit forma)
30 mg
Kobalt szulfát
Fólsav
250 mg
100 000 mg
Szőlőcukor (dextróz)
Növényi kivonatok: encián, articsóka, fekete ribizli
Célállat

Sertés, malac, és minden olyan állat, amelynél a vashiány jelei mutatkoznak

Hatása

A gyors növekedési korszakokban fokozott a szervezet vasszükséglete. A hemavit Ferrit tartalmazza
mindazon vitaminokat, ásványi anyagokat és aminosavat, amelyekre a vashiányos betegségek, vagy
vashiányos tünetek kezelése során a szervezetnek szüksége van. Elsősorban az energiaforgalomban
játszanak szerepet a vastartalmú enzimek, míg a vérplazmában egy speciális szállítófehérjéhez kötve
található meg. Az aktív vas kb. 80%-a a vörösvértestek hemoglobinjában (oxigént szállító, vastartalmú
fehérje), közel 20%-a pedig a mioglobinban (az izomban levő, fehérje tartalmú festékben) található. Az
ideális körülmények között született malacok szervezetében is legfeljebb csak két hétre elegendő vas
van. Szükségleteinek mindössze 1/7-t fedezi a kocatejben található vas. A vashiány leggyakoribb
tünetei a ráncolt, sápadt bőrű, levert, étvágytalan, fizikailag alig vagy nem terhelhető állat, és a
rühösség.

Előnyei

A megnövelt mennyiségű A-, D3-,és E vitamin, a dextróz, valamint a fólsav megkönnyíti a hozzáadott
vas gyors felszívódását. A nagymennyiségű szőlőcukor gyors segítséget ad az izmok és az idegrendszer
terhelhetőségének helyreállításában.

Javallat

A fialást megelőző kritikus időszakban, valamint az újszülött és a választási malacok vashiányos
tüneteinek a kezelésére. A vashiány első tünetei leggyakrabban 2-3 hetes életkorban jelentkeznek,
azonban ha a koca vasellátása is hiányos volt, akkor ennél előbb is kialakulhat.

Adagolás
Állatfaj
Sertés
Malac (2 – 3 napos kortól)

Mennyiség
30 ml/sertés/nap 4 napon át, 4
héttel a fialás előtt
5 ml/malac, 5-7 napon át
elválasztáskor 10 napon át

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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