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STOPPI PLUS, HYDROLIFE, STOPPERAN PAPILDBARĪBA TEĻIEM   
 

STOPPI PLUS 50G 
Stabilizē ūdens - sāļu vielmaiņu teļiem. Lieto pie gremošanas traucējumiem (caureja).  
 
SASTĀVDAĻAS: maltodekstrīns (13.3.6), laktoze (8.9.1), dekztroze (13.2.2), ceļtekas sēklas (13.1.9), kokosriekstu 
eļļa (2.20.1), sūkalu proteīna pulveris (8.17.1), hidrolizēts zirņu proteīns (3.11.9), koncentrēts govju jaunpiens 
(8.6.1), nātrija hlorīds (11.4.1), nātrija bikarbonāts (11.4.2), kālija hlorīds (11.5.1), E. faecium, E vit., C vit., A vit., 
D3 vit.  
Uzturfizioloģiskās piedevas (kg): A vit. (retinola acetāts)(3a672a): 2,4mg; 6000IU; D3 vit. (E671): 0,025mg; 
1000IU; E vit. (DL-a-tokoferols) 50% (3a700): 500mg; 250mg=250IU; C vit. (E300): 300mg.  
ZOOTEHNOLOĢISKĀS PIEDEVAS (kg): Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (3,5x1010KVV/g) (E1707): 
570mg; 2x1010KVV/kg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 4,7%, koptauki 4%, koppelni 8,2%, kokšķiedra 15%, nātrijs 1,5%, fosfors  0%, 
kalcijs 0%, magnijs 0%.  
 
LIETOŠANA: 50g iemaisīt 1,5 litros silta ūdens vai mākslīgā maisījuma. Lietot 2-3 dienas pēc kārtas.  
 
IEPAKOJUMS: 50 g.  
 
GLABĀŠANA: uzglabāt sausā vietā, t˚ līdz 25˚C. Sargāt no mitruma un karstuma.  
 
RAŽOTĀJS: Trans Feed sp. Z.o.o.S.K.A., 02-707 Varšava, Polija. 
 

 

HYDROLIFE 100G 
Stabilizē pH līmeni, regulē ūdens-sāļu vielmaiņu, novērš organisma atūdeņošanos teļiem. Lieto ūdens-sāļu 
līdzsvara un pH līmeņa stabilizēšanai pēc caurejas vai tās laikā.  
 
SASTĀVDAĻAS: nātrija bikarbonāts (11.4.2), dekstroze (13.2.2), nātrija hlorīds (11.4.1), kālija hlorīds (11.5.1), E 
vit.  
Uzturfizioloģiskās piedevas (kg): E vit. (3a700) 75IU/kg, dekstroze.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 0%, koptauki 0%, koppelni 65%, kokšķiedra 0%, nātrijs 19%, fosfors  0%, 
magnijs 0%.  
 
LIETOŠANA: 100g vienmērīgi iemaisīt 2 litros silta ūdens vai mākslīgā maisījuma. Lietot 2 reizes dienā, ik pēc 12 
stundām, maksimāli 2 reizes.  
 
IEPAKOJUMS: 100g.  
 
GLABĀŠANA: Uzglabāt sausā vietā, t˚ līdz 25˚C. Sargāt no mitruma un karstuma. 
 
RAŽOTĀJS: Trans Feed sp. Z.o.o.S.K.A., 02-707 Varšava, Polija. 
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STOPPERAN 100G 
Stabilizē ūdens-sāļu vielmaiņu teļiem. Lieto pie gremošanas traucējumiem (caureja).  

 

SASTĀVDAĻAS: saharoze (4.1.3), cinka oksīds, E vit., mangāna oksīds, aromātviela, cinka helāts, niacīns, 

mangāna helāts, vara helāts, vara sulfāts 5H2O, A vit., B5 vit., B1 vit., kālija jodāts, B2 vit., biotīns, B6 vit., nātrija 

selenīts, kobalta sulfāts, D3 vit., B12 vit.  

Uzturfizio-loģiskās piedevas (kg): vara sulfāts 5H2O 900mg, vara glicīna helāts (E4) 1000mg, varš – 445mg, 

mangāna oksīds 3000mg, mangāna helāts 1500mg (E5), mangāns – 2550mg, cinka oksīds (3b603) 7800mg, cinka 

glicīna helāts (3b607) 2700mg, cinks – 1950mg, kālija jodāts (3b201) 100mg, kobalta oksīds 7H2O (3b305) 25mg, 

nātrija selenīts (E8) 45mg, selēns – 20,5mg, A vit. (retinola acetāts)(3a672a) 400000IU, D3 vit. (E671) 120000IU, 

E vit. (DL-a-tokoferols) 50% (3a700) 2500IU, B1 vit. HCl (3a820) 150mg, B2 vit. (riboflavīna fosfāts) 100mg, 

niacīnamīds (3a315) 2500mg, kalcija D-pantotenāts (3a841) 300mg, B6 vit. (3a831) 50mg, folijskābe (3a316) 

160mg, B12 vit. 0,6mg, biotīns (3a880) 100mg.  

Organoleptiskās piedevas: aromātvielu maisījums 3000mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 0%, koptauki 0%, koppelni 1%, kokšķiedra 0%, nātrijs 1,3%, fosfors  0%, 

magnijs 0%.  

 

LIETOŠANA: 100g iemaisīt 2 litros silta ūdens vai mākslīgā maisījuma. Lietot 2-3 dienas pēc kārtas.  

 

IEPAKOJUMS: 100 g.  

 

GLABĀŠANA: Uzglabāt sausā vietā, t˚ līdz 25˚C. Sargāt no mitruma un karstuma.  

 

RAŽOTĀJS: Trans Feed sp. Z.o.o.S.K.A., 02-707 Varšava, Polija.  
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