hemavit Gold B Line – díszmadaraknak 125 ml
SPECIÁLIS VITAMINKÉSZÍTMÉNY
Összetétel (100 milliliterenként)
Hatóanyag
B1 Vitamin (tiamin)
B2 Vitamin (riboflavin)

Mennyiség
200 mg
350 mg

Hatóanyag
B6 Vitamin (piridoxin)
B12 Vitamin (cianokobalamin)

PP Vitamin (B3 vitamin)

3 300 mg

Biotin

B5 Vitamin (pantoténsav)

1 300 mg

Metionin acetil

Fólsav

50 mg

Mennyiség
600 mg
1,2 mg
20 mg
2 000 mg

Cink (szerves)

100 mg

Célállat

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

Hatása

A B1 vitamin fontos a szénhidrát-anyagcserékhez és az energiaszolgáltató folyamatokhoz, valamint
segíti az idegrendszer működését és az egészséges szívműködést.
A B2 vitamin főleg az aminosavak és a zsírsavak lebontásában, ezen kívül a szöveti légzésben, a
nyálkahártyák védelmében, az oxidatív funkciókban és a méregtelenítésben tölt be fontos szerepet.
A PP (B3) vitamin támogatja a porcképződést és segít az ízületi gyulladás leküzdésében.
A B5 vitamin az anyagcsere-folyamatok kulcsenzime, és a gyógyszerek kiürülését is elősegíti.
A B6 vitamin a fehérje-anyagcseréhez nélkülözhetetlen, de a bőrfelület épségét is védi.
A B12 vitamin kizárólag állati eredetű táplálékokban található meg, felszívódási vesztesége igen nagy.
Nélkülözhetetlen az anyagcsere-folyamatokban (zsír, fehérje) és a vérképzésben.
A metionin elsősorban májvédő hatású aminosav, de ismert a daganat ellenes alkalmazása is, csak
úgy, mint az adagolásával látványosan elért dúsabb tollazat is.
A cink anyagcsere szabályozó, részt vesz az inzulin termelésében, szaporodási folyamatokban,
valamint a bőr és a szaruképletek egészséges működésében.

Javallat

Kúraszerű alkalmazásra! A „B vitaminok” hiánya esetén, stressz-helyzetek során (szállítás,
költöztetés, nagy egyed-sűrűség, takarmány-váltás), továbbá nagy teljesítmények esetén (pl.:
tenyészpárok). Javasolható növekedésben való visszamaradásnál és betegségekből való felépülés
időszakában.
Méregtelenítő
kúrák
kiegészítéséhez.
Emésztőrendszeri
fertőzéseknél,
májbetegségeknél. Idős állatok számára elengedhetetlen. Parazitás fertőzések kezelésére,
megelőzésére. Idegrendszert érintő betegségekben (pl. Beri-beri) illetve bármilyen eredetű
vérszegénységben, bőrbetegségekben. Antibiotikumos kezelések során hiány léphet fel a B2
vitaminból, ilyenkor külső pótlásra van szükség! Az idegrendszeri betegségek könnyen felismerhető
jelei: szédülés, támolygás, egyensúly zavarok, illetve a normálistól eltérő nyaktekergetés.

Adagolás

Nagytestű díszmadár
Kistestű díszmadár

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

Mellékhatás

Veseműködési zavarokban tartósan magas dózis fokozott terhelést jelenthet.

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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