Lavet Carni-Plus emulzió
A fokozott igénybevételnek kitett szív- és vázizomzat védelmére, hőstressz és a
toxinok károsító hatásának kivédésére szolgáló takarmánykiegészítő készítmény

EGY LITER EMULZIÓ TARTALMA
L-karnitin:

50,0 g

E-vitamin:

20,0 g

B1-vitamin:

0,5 g

Niacin:

10,0 g

B6-vitamin

4,0 g

B12-vitamin

0,02 g

Metionin:

10,0 g

Lizin:

10,0 g

Szorbit:

250,0 g

CÉLÁLLAT
Baromfi, nyúl, sertés, kérődzők (juh, szarvasmarha).

ALKALMAZÁS
A termék hatóanyagainál fogva serkenti az epe elválasztását, elősegíti a tápanyagok, különösen a zsírok
emulgeálását, lipotrop hatású.
Fiatal állatok növekedésének elősegítése, a takarmányértékesítés javítása, felnőtt állatok téteményképességének
növelése, az általános ellenálló képesség és stresszállapotokban (választás, átcsoportosítás, vakcinázás, magas
környezeti hőmérséklet, tépés, tömés) a terhelhetőség fokozása, betegségek utáni felépülés gyorsítására.
Kiemelkedően hatékony a szív- és vázizom elfajulások megelőzésében, segít a májkárosodások, a zsíros
májelfajulás megelőzésében, a májsejtek regenerálódásában.
Használatát javasoljuk stresszállapotok különösen hőstressz kivédésére.
Fokozza a vízfelvételt, támogatja a vese működését.

TULAJDONSÁGOK
A CARNI-PLUS az izom, a máj, és az immunrendszer működésében kulcsszerepet játszó természetes hatóanyagok L-karnitin, E-vitamin, B-vitaminok, aminosavak és szorbit - speciális kombinációja.
Az L-karnitin alapvető fontosságú a szív- és a vázizomzat folyamatos, megfelelő energiaellátottságához, miáltal a
rövid és közepes hosszúságú zsirsavakat bejuttatja a mitokondriumokba. Javítja a takarmányok értékesítését,
fokozza a testtömeg-gyarapodást, a tojástermelést és a tojások keltethetőségét, antiketogén hatású és növeli az
általános ellenálló képességet.
Az E-vitamin az egyik legfontosabb természetes antioxidáns, amely védi a sejteket, azok membránját a peroxidok
károsító hatásától. Nélkülözhetetlen a megfelelő izom- és májműködéshez, csakúgy mint a készítményben található
B-vitaminok és aminosavak, amelyek egyúttal segítik a karnitin endogén szintézisét is. A szorbit a májban glükózzá
és fruktózzá alakulva energiát biztosít a májsejtek normál működéséhez és fokozza az epehólyagból az epe
kiürülését.

Kifejlett állatok téteményképességének növelésére. L-karnitinból (az energiaitalok hatóanyagából) 50 mg-ot tartalmaz
literenként.

HASZNÁLATA
Szájon át, az ivóvízben oldva.

ADAGOLÁS



Baromfi, nyúl: 1 ml/1 liter ivóvíz.
Sertés, borjú, szarvasmarha, juh: 1 ml/10-20 ttkg.
A kezelés javasolt időtartama 3-5 nap. Intenzíven nevelt brojlereknél hetente, tojóállományokban a tojószezon
csúcsán és végén 3 hetente javasolt adagolni.

KISZERELÉS



1 literes műanyag flakonban.
5 literes műanyag flakonban.

