Multivitamin
Specjalna mieszanka witamin rozpuszczalnych
w wodzie I glukoza
Mieszanka multiwitaminowa to specjalna mieszanka rozpuszczalnych w
wodzie witamin i glukozy. Te witaminy są bardzo ważne dla metabolizmu
ptaka. Dodana glukoza w celu dostarczenia bezpośredniej energii ptakowi.
Mieszanka multiwitaminowa przyczynia się do:
- zwiększonej odporności
- dobrej hodowli
optymalny odzyskDzienna dawka witaminy jest bardzo ważne dla ptaków, niedobór witamin może powodować bardzo
poważne problemy, na przykład:
- Niedobór witaminy A zmiany w płodności u samców i samic, w błonie śluzowej dróg oddechowych i przewodu
pokarmowego, co sprawia przedostawaniе się infekcji łatwiej. Może wpływać na wzrok i spowodować śmierć zarodka.
- Niedobór witaminy grupy B może powodować zaburzenia nerwowe, spowolnienie wzrostu i rozwoju piór, zaburzenia w
metabolizmie tłuszczów, słaba aktywność jajników i zły rozwój małego.
- Niedobór witaminy D może powodować krzywicę i miękkie skorupki w jajach

200 g PROSZEK

Dawkowanie:

Multiwitaminy podaje się co najmniej raz w tygodniu
Podczas wzrostu, linienia i sezonu dojrzewania.
Podczas ciężkiego szczepu i stresuPo leczeniu choroby,
odrobaczania I szczepień.
Umieszczenie: Dawka: Gołębie:
Pojedyncza dawka po zabiegu: 5 g na 1 litr wody lub 5 g na
500 g pokarmów Dawka profilaktyczna: dwa razy w tygodniu
5g na 2 litry wody lub 5 g do 500 g pokarmów
Multivit-mix można dodawać do wody pitnej lub stosować do
żywności
Dodano łyżeczkę pomiarową 1 + 5 g
Interakcje:nie są znane. Przeciwwskazania: Przedawkowanie
Skład
Witamina A
Witamina D3
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Nico nic acid
Folic acid
Pantothenic acid

1000000 IE
250000 IE
100 mg
230 mg
125 mg
1250 mcg
1250 mcg
25 mg
375 mg

Witamina E
Witamina K3
Witamina C
Bio n
Methionine
Ironsulphate
Coppersulphate
Zincsulphate

500 mg
142 mg
1250 mg
550 mcg
500 mg
750 mg
100 mg
750 mg

Dawkowanie:

50 TABLETKI

Profilaktycznie:
1 tabletkę na gołębia (400-500g masy ciała przez 1-2 dni w
tygodniuLeczenie: 1 tabletka na gołębia (400-500g.masy ciała)
w ciągu 5 kolejnych dni lubprzepisane przez lekarza weterynarii.
Skład tabletki: Witamin(A,B-kompleks,C,D,E), Aminokwasy,
pierwiastki śladowe

