hemavit Gold FEDER díszmadaraknak 125 ml
TOLLKÉPZÉST ELŐSEGÍTŐ SPECIÁLIS ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ
Összetétel (100 milliliterenként)
Hatóanyag
A vitamin
D3 vitamin

Mennyiség
1 400 000 I.U.
20 000 I.U.

E vitamin

700 mg

B1 vitamin

20 mg

Hatóanyag

Mennyiség

Cink (szulfát alak)

60 mg

Mangán (szulfát alak)

60 mg

Kobalt (klorid alak)

2 mg

Szelén (szelenint alak)

1 mg

K3 vitamin

100 mg

Lizin

500 mg

C-vitamin

300 mg

Metionin acetyl

500 mg

Célállat

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

Hatása

Az A vitamin fontos szerepet játszik a szaporodási folyamatokban, növekedésben, szükséges a
hámsejtek fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességének kialakításában.
A D3 vitamin biztosítja a kalcium felszívódását és a csontokba való beépülését.
Az E vitamin és a szelén pozitív hatással bír a szaporodási folyamatokra, díszmadaraknál a tojások keltethetőségére, és kiemelkedő a szabadgyökök elleni antioxidáns hatása, kitűnő fegyverek
a daganatok elleni védekezésben.
A B1 vitamin és a mangán számos enzim alkotója és működésének segítője (anyagcserefolyamatok, fehérje-, ill. nukleinsav-szintézis, mukopoliszacharidok képzése).
A K3 vitamin és a kobalt a vedlés egészséges lefolyásában játszanak szerepet.
C-vitamin szükséges a hám, a kötő és a porcszövet képződéséhez, de fontos az optimális immunrendszeri működéshez is.
A cink a fehérje-, szénhidrát, zsír-anyagcsere szabályozója, továbbá részt vesz a bőr és a szaruképletek egészséges működésében.
A lizin és a metionin a szaporodási folyamatokban, a vírusok elleni védelemben, az izmok, a tollazat és a csontozat fejlődésében, a máj méregtelenítő folyamataiban is nélkülözhetetlen.

Javallat

Az állatok növekedéséhez, fejlődéséhez, a szaporodási folyamatok elősegítéséhez (ivarzás, tojásrakás) időszakában, továbbá fokozott stressz-hatások időszakában. Bőrgyulladások esetén a kezelés hasznos kiegészítője.

Adagolás

Figyelmeztetés

Nagytestű díszmadár
Kistestű díszmadár

1,5 – 2,0 ml/1 liter itatóvíz
1,0 - 1,5 ml/1 liter itatóvíz

A készítményt kúraszerűen, negyedévente egyszer alkalmazzuk. 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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