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Uzturfzioloģiskās piedevas: vitamīni:
vit. B1 (tiamīna HCl) 3,5 g, vit.B2
(riboflavīna Na) 0,05 g, vit. B6
(pirodoksīna hidroclorīds) 0,7 g, vit.
PP (nikotīnamīds) 2,3 g, vit.C
(askorbīnskībe) 7,0 g.
Nesējs: ūdens 86,45 g.

Lietošana: vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības
periodā, nervu sistēmas traucējumu gadījumā, kanibālisma,
stresa situacijā, antibiotiku lietošanas laikā. Putniem izšķilšanās
rādītāju samazinājuma gadījumā, dermatoloģiskām problēmām.

Uzturfzioloģiskās piedevas: vitamīni:
vit.A (retinols, E672) 1530000 SV,
vit.D (kalciferols, E671) 120000
SV, vit.E (α-tokoferols) 0,4 g, vit.B1
(tiamīna HCl) 2,5 g, vit.B2
(riboflavīna Na) 0,21 g, vit.B5 (kalcija
pantotenāts) 0,30 g, vit.B6
(pirodoksīna HCl) 0,125 g, vit.PP
(nikotīnamīds) 1,25 g, vit.C
(askorbīnskābe) 0,2 g.
Tehnoloģiskās piedevas: konservanti
0,126 g, emulgatori 30,50 g.
Nesējs: ūdens 66,50 g.

Lietošana: vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības
periodā, nervu sistēmas traucējumu gadījumā, kanibālisma,
stresa situācijā, antibiotiku lietošanas laikā.

Satur uzturfizioloģiskās piedevas:
vitamīni: vit.A (retinola palmitāts)
8000000 SV, vit.D (hlorkalcijaferols)
4000000 SV, vit.E (α -tokoferols) 2 g,
Tehnoloģiskās piedevas: emulgatori 91,2g konservanti - 2 g.

Lietošana: novērš vitamīnu A, D3 un E trūkumu jauniem
dzīvniekiem. Pareizs vitamīnu līdzsvars produktā palīdz normālai
augšanai, veicina imunitāti, regulē vielmaiņu audos un orgānos,
uzlabo reproduktīvas un nervu sistēmas darbību.

Satur uzturfizioloģiskās piedevas:
vitamīni: vit.E (α -tokoferols) 5g;
mikroelementi: selēns (E8) 0,02 g.
Tehnoloģiskās piedevas: emulgatori 30,50 g. Nesējs: ūdens 64,45 g

Lietošana: lieto īpaši jauniem dzīvniekiem vitamīna E un selēna
trūkuma gadījumā, kas izraisa distrofiju skeleta muskuļos,
miokarda deģenerāciju un aknu nekrozes sivēniem.

Devas: lieto ar dzeramo ūdeni: govīm, zirgiem 20–30 ml/dienā,
teļiem, kumeļiem 5–10 ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm
5–10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 5 ml/dienā,
putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

Devas: lieto ar dzeramo ūdeni govīm, zirgiem 20-30 ml/dienā,
teļiem, kumeļiem 5-10 ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm 5-10
ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 5 ml/dienā, putniem
2,5 ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

Devas: lieto ar dzeramo ūdeni visiem dzīvnieku sugām: govīm 10
20ml/dienā, teļiem, cūkām, sivēnmātēm 5- 10 ml/dienā,
sivēniem, suņiem, aitām, kazām 1-2 ml/dienā, putniem 2,5 ml uz
10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).

Devas: lieto ar dzeramo ūdeni zirgiem 10 ml/dienā, teļiem,
kumeļiem, sivēniem, jēriem 2 ml/10 kg dzīvsvara, cūkām, aitām
1 ml/10 kg dzīvsvarā, putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens (100 ml
atšķaidīt ar 400 L ūdens).
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