Хранителни добавки за коне

НУТРИХОРС ХОНДРО таблетки
Хранителна добавка за поддържане и възстановяване на ставните връзки при коне с
хондроитин и глюкозалит, аромат на меласа и ябълка и естествени антиоксиданти.
Хранителна добавка за коне с увеличаващи апетита вещества и антиоксиданти.
Контролирани качествени параметри в 1 кг:влажност, калции, магнезии и метионин.
Съдържащи се допълнителни вещества в 1 кг.
Витамини:
Витамин Е(в качесвтво алфатокоферол), Никотинова киселина, Биотин, Витамин С
Микроелемнти: Хелатно съединение на мангана и аминокиселини n-хидрат
MnHPO4.3H2O (в качество на мангана).Хелатно съединение на мед и аминокиселини
n-хидрат Cu(x)nH2O( в кaчество Cu). Хелатно съединение на цинка и аминокиселини nхидрат Zn(x)1-3.nH2O ( в качество на Zn)
Селенит натрий Na2SeO3(в качество Se)
Други: Глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, алфатокоферол, екстракти от
естествен произход, които увеличават апетитан.
Приложение:
Дневна доза
на 100 кг живо тегло
за коне/600кг
Профилактична доза за жребци и
млади растящи коне
1 таблетка
6 таблетки
за интензивно възстановяване на
1-2 таблетки
6-12 таблетки
хрущялите в ставните връзки при
коне в процес на натоварване
За стари коне и тежки породи коне
2 таблетки
12 таблетки
Препоръчва се дневната доза да се раздели на няколко части. Таблетките се дават от
ръка или счукани и размесени с фуража.
НУТРИХОРС ХОНДРО
таблетки е специален препарат, който служи за
възстановяване на хрущялите, обвивката на ставната капсула, връзките, сухожилията
и съединителната тъкан. Основни дейставащи вещества в препарата са хондроитин
сулфат, глюкоза, минерален сулфат и хидролизиран желатин от свински произход,
които се явяват основни строителни единици на хрущялите в ставите и др.
съединителни тъкани. Телесно се усвояват и се включват в отново образуващия се
или възстановяващ се хрущял. Тези вещества също така повишават хидратацията на
хрущяла и по този начин неговата еластичност и механична здравина.
Глюкозаминовия сулфат притежава също така противовъзпалително действие и
допринася за по-бързото зарастване на повредените тъкани.Хутрихорс Хондро се
използва за всички коне, при които се забелязват проблеми с остри, хронични или
дегенеративни процеси в ставите, връзките и сухожилията. Подхранването с
препарата осигурява добра подвижност на конете в по-напреднала възраст. Селена ,
мангана, меда и цинка във формата на хелатно съеднение, лесно се усвоява и с
еизползва от организма в качеството си на съставна част на коферментите, които
взимат участие в еритропоезата и се използват за синтеза на останалите течности и
съединителната тъкан в организнма. Мангана също във формата на хелатни
съединения съдейства за успокоение на силно натоварени и повредени тъкани и влияе
на метаболизма на колагена. DL-метионина се явява като естесвен източник на сяра.
Стабилността на витамините в препарата е осигурена на базата на природни
антиоксиданти, хранителни екстракти и токоферола. Препарата НУТРИХОРС ХОНДРО
таблетки трябва да се използва не по-малко от 8-10 седмици съгласно указаните дози
като е възможно след 3 или 6 месеца да се повтори.
Срок на годност: на дъното на опаковката
Съхранение:на сухо и тъмно място в оригинална опаковка

НУТРИХОРС РЕПРО
Хранителна добавка за кобили в периода на бременност и лактация и за жребци в
период на скачки с бета-каротин, аминокиселини, аромат на ябълка и естествени
антиоксиданти.
Хранителна добавка за коне увеличаваща апетита.
Контролирани и качествени параметри в 1 кг: влажност, калции, фосфор, натрии,
магнезии, лизин, метионин.
Съдържащи се допълнителни вещества в 1кг:
Микроелементи: Селенит натрий, Na2SeO3( в качество Se)
Други: таурин 18 750 мг, алфа-токоферол, екстракти от естествен произход, които
увеличават апетита и подсилващи вещества.
Хранителни суровини:минерални вещества, зърнени храни, продукти и други, захар
L-лизин минохидрат, DL- метионин, таурин.
Приложение: Нутрихорс Репро се прпоръчва да се дава заедно с Нутрихорс Стандарт
в натоварен случен период.
Дневна доза
за 100 кг жива маса
за кобили и жребци/600кг
Кобили/9месечна бременност
5г
30г
Кобила (до 3 месеца след раждането)
10г
60г
Кобила (до 6 месеца след раждането)
5г
30г
Жребци в период на скачки
5г
30г
Ялови кобили(1 месец до заплождането) 10г
60г
НУТРИХОРС РЕПРО е предназначен да компенсира повишените потребности от
хранителни вещества при кобили в късна бременност и лактация. Бета-каротина
оказва положително влияние на функцията на яйчниците, осигурява по-къс и
интензивен еструс, действа на плодовитостта и заедно с витамин Е оказва влияние
при бременност, като гарантира оптимални резултати на възпроизводството и
жизнеспособността на жребчетата. Комплекса от витамини от Б-групата засилва
интензитета на метаболизма при кобилите при късна бременност и лактация и
жребците в период на скачки. Таурина представлява аминокиселина, която се съдържа
в млякото на кобилите и обезпечава оптимален растеж и развитие на жребчетата.
Таурина също така поддържа сърдечно-съдовата и имунната система на кобилите и
жребците. В продукта е включен естествен розмаринов антиоксидант. Ежедневно
давана в препоръчаните дози оказва положителен ефект върху общото състояние на
здравето, оплождането, бременността и лактацията при кобилите.
Срок на годност: на дъното на опаковката
Съхранение: на сухо и тъмно място в оригинална опаковка

НУТРИХОРС ДЖУНИЪР
Хранителна добавка за жребчета и млади коне с аминокиселини, L-карнитин, с аромат
на меласа и естествени антиоксиданти.
Хранителна добавка за коне за увеличаване на апетита с антиоксиданти.
Заявени качествени препарати в 1 кг: влажност, калции, фосфор, натрий, лизин,
метионин.
Съдържание на активните вещества в 1 кг:
Витамини:
Витамин В12
Витамин A
Витамин С
Витамин D3
Амид никотинова киселина

Витамин Е(алфа токоферол)
Биотин
Витамин К3
Фолиева киселина
Витамин В1
Калциев пантотен
Витамин В2
Витамин В6
Микроелементи:
Железен сулфат, пентагридат, FeSO4.5 H2O и хелатни съединения на желязо
аминокиселините n-хидрат Fe(x).n H2O (в качество Fe)
Цинков оксид, ZnO и хелатно съединение на цинака и аминокиселините
n-хидрат Zn(х)1-3.n H2O (в качество Zn)
Сулфат меди пентагридат, CuSO4.5H2O и хелатно съединение меди и аминокиселина
n-хидрат Cu(х).H2O (в качество Cu).
Нисковалентен MnO ихелатно съединение на магнезия и аминокиселините n-хидрат
MnHPO4.3H2O (в качество Мn)
Монохидратен кобалтов сулфат (в качество на Co)
Монохидратен калциев йодит(Ca(IO3)2H2O)(в качество I)
Натриев селенит, Na2SeO3(в качество Se)
Други: L-карнитин 30 000 мг, таурин 40 000 мг , алфа токоферол съдържащ екстракти с
естествен произход, естествено усилващи апетита вещества.
Хранителни суровини: минерални вещества продукти от зърнени и други продукти,
захар. L-лизин, монохидрохлорид,DL-метионин, таурин.
Приложение:
Дневна доза
на 1 кг живо тегло
Жребчета до 6 месечна възраст
60г/250 кг
от 6 до 12 месечна възраст
70г/400 кг
Млади жребчета от 12 до 18 месечна възраст
80г/500 кг
от 18 до 24 месечна възраст
70г/550 кг
Нутрихорс Джуниър е предназначен за допълване на ежедневната потребност при
жребчетата и младите коне, които израстват. Използва се за балансиране на
основната
хранителна
дажба.
Съдържанието
и
взаимоотношението
на
аминокиселините L-лизин, DL-метионин и таурин, осигуряват ефективно използване на
хранителни вещества от дневната дажба и оптималното развитие и растеж на
мускулните тъкани, L-карнитина осигурява ускоряването на използваната енергия от
мастните киселини и мазнините и се явява важен фактор за развитието на скелета и
сърдечния мускул и за правилната функция на черния дроб, което има важно значение
за развитието на конете. При жребчетата и младите коне, собствената продукция на Lкарнитина е ограничена, то Нутрихорс Джуниър стимулира тяхната жизненост.
Преобладаващата част от добавените микроелементи е от органически източници
(хелатни съединения), а тяхното по-добро използване намалява натоварването в
организма. Продукта съдържа естествен розмаринов антиоксидант, който наред
сдругите вещества притежава антиоксидантно действие и намалява умората в
организма, която се появява резултат на тренировки и растежа на конете.
Ежедневното даване в по-горе посочените дози, оказва положително влияние на
общото състояние, здарвето, кондицията и способността на конете.
Срок на годност: намира се на дъното на опаковката
Съхранение: на сухо и тъмно място в оригинална опаковка.

НУТРИХОРС БИОТИН 50 ПЛЮС
Хранителна добавка за здравословно развитие растежа на кожата и косменото
покритие при конете с аромат на ябълка, естествен антиоксидант и водорасли
Хлорела.
Хранителна добавка за коне с усилващи апетита вещества и антиоксиданти.

Контролирани параметри за качество в 1 кг, влажност, метионин
Съдържащи се хранителни вещества в 1 кг:
Витамини: Витамин В6, Биотин
Микроелементи: Хелатно съединение на цинака и аминокиселини n-хидратZn(x)13.nH2O (в качество Zn).Хелатно съединение на мед и аминокиселини n-хидрат
Cu(x)nH2O(в качество Cu)
Други вещества:алфатокоферол, съдържащ екстракти от естествен произход, които
усилвата апетита на конете.
Хранителни съставки: захар, минерални вещества, други продукти от растителен
произход, дрожди, мляко и млечни продукти, водорасли и DL-метионин.
Начин на приложение:
Дневна доза
на 100кг живо тегло
за коне над 600 кг
За профилактика
0,5 таблетки
3 таблетки
За терапия
1 таблетка
6 таблетки
НУТРИХОРС БИОТИН 50 ПЛЮС таблетки представлява специална хранителна
добавка – биотин, витамин В6, метионин и микроелементи - мед и цинк, в органична
форма. Тяхното съдържание, позволява дълговременно третиране с препарата, той
поддържа добро състояние на кожата, космената покривка и роговото вещество в
копитата. Сладководните водорасли от род Хлорела, съдържащи се в препарата,
увеличават имунитета на организма. Формата таблетки гарантира бързото поемане на
по-горе описаните вещества без загуби и позволява бързото им действие. Препарата
не замества основните хранителни добавки (НУТРИХОРС СТАНДАРТ, СПОРТ,
ЮНИОР), а може да се комбинират и с други продукти.
Дата на производство:на дъното на опаковката
Срок на годност: на дъното на опаковката
Съхранение: на сухо и тъмно място в оригалната опаковка

НУТРИХОРС БИОТИН
биотинов препарат за коне
Съдържание в 1 kg :
Витамин Н - 2000 mg, Цинк -3000mg, Пълнител до 1 kg
Показания: Нутрихорс Биотин специален препарат, който съдържа Витамин Н за
всички категории коне. Използва се с профилактична или терапевтична цел за
правилното развитие на копитния живец и за подобряване структурата на копитата, а
също така и за правилното развитие на кожата и косъма.
Дозировка: Профилактичната доза за всички категории коне е 10 g/глава/ден или 2
g/100 kg m
Терапевтичната доза за всички категории коне е 20 g/глава/ден или 4 g/100 kg m
Масата на една пълна супена лъжица е равна на около 9 g.
Съхранение: На сухо място.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИХОРС СУПЕР
витаминен препарат за коне със съдържание на L-карнитин
Състав в 1 kg:
Витамин Е - 10 000 mg
Витамин В1 - 1000 mg
Витамин В2 - 1000 mg
Витамин В12 - 20 mg

Витамин С - 3000 mg
L-карнитин - 200 g
Пълнител до 1 kg
Показания: Нутрихорс Супер е витаминен препарат, съдържащ и L-карнитин. Той е
предназначен за кратковременно използване в период на максимална спортна
натовареност. Препаратът ускорява усвояването на енергията от организма в
продължение на спортната дейност, ограничава разграждането на белтъчините в
мускулите и отстранява умората. Апликацията му е удобна и в състояние на стрес.
Начин на приложение: Ежедневно размесен с храната. Може да се използва заедно
с Нутрихорс Стандарт, Нутрихорс Спорт и Нутрихорс Биотин.
Дозировка: 20 g/глава/ден (но не повече от 8 седмици!)за спортни коне в период на
максимална натовареност.
През седмицата с максимално натоварване – 30 g/глава/ден.
Масата на една супена лъжица е равна на около 20 g.
Начин на съхранение: На сухо при температура 15 - 25 0C.
Срок на годност 12 месеца.

НУТРИХОРС ГЕЛ
желатинов препарат за коне
Състав в 1 kg:
Витамин Е - 5000 mg
Витамин Д3 - 1000 mg
Витамин С - 3000 mg
Витамин Н - 10 mg
Мед - 170 mg
Селен - 2 mg
Магнезий - 10 000 mg
Цинк - 1000 mg
Силиций - 3000 mg
Манган - 400 mg
Пълнител + желатинов хидролизат до 1 kg
Свойства: Нутрихорс Гел е препарат, който подпомага здравословното развитие,
растежа и регенерацията на ставите, сухожилията и хрущяла при младите коне
подложени на натоварване. При по-старите коне той въздейства превантивно срещу
дегенеративната артроза. Съдържа специален подбор на витамини, минерали,
желатинов хидролизат и други активни субстанции, които облекчават организма при
натоварването на опорно-двигателния апарат в часност ставно-хрущялните връзки при
конете. По своя състав желатина е аналогичен на колагена, който е естествена
укрепваща белтъчина в тъканите на сухожилията и хрущяла. Желатиновият
хидролизат, който е съставка на препарата набавя аминокиселините, които са
необходими за произвеждането на колагена. Витамините Е и С спомагат да се запази
здравината и стабилността на колагеновите влакна. Всички минерали, които се
съдържат в препарата са в лесно усвоима форма и не натоварват организма.
Показания: Нутрихорс Гел се препоръчва при бърз и неравномерен разтеж, при
спортни натоварвания, при остри и хронични заболявания на ставно-хрущялните
връзки при конете. Препоръчва се в периода на разгоненост - 8 седмици, всеки ден
според дадената дозировка. Тази терапия може да се повтори 2 -3 пъти годишно.В
случай на заболяване на двигателния апарат е подходящо прилагането на
максималната стойност на дозировката. Препаратът не заменя класичиските
хранителни добавки Нутрихорс Стандарт, Нутрихорс Спорт и Нутрихорс Специал,
които са неизменна част от всекидневните хранителни дажби. Нутрихорс Гел може да

се комбинира с другите специални препарати на фирма Биофактори, включително и с
течните препарати.
Начин на приложение: Дава се добре размесен с храната. Служи като добавка към
хранителнатa дажба.
Дозировка: Дневна доза на 100 kg m
Жребчета и млади коне – 20 - 30 g
Възрастни коне според степента на натоварване – 20 - 25 g
Коне за разпрод в случен пепиод – 20 - 30 g
Начин на съхранение: На сухо при температура 15 - 20 0C.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИХОРС БИОМАГ
премикс за успокояване на конете и при недостиг на магнезий в дневната дажба
Състав 1 кг:
Магнезий
- 150 g
Калций
- 30 g
Витамин В12
- 200 mg
Пълнител до
1 kg
Свойства: Препаратът представлява бял зърнест прах предназначен за добавка към
храната. Съдържа магнезий в добре усвоима форма ( в органична връзка) и витамин
В12 с фармацевтично качество.
Показания: За успокояване на нервни коне, за възстановяване на нервната система,
при недостиг на магнезий в дневната дажба.
Начин на приложение:
Дава се добре размесен с храната. Препаратът съдържа
основните дози минерални вещества. Препоръчва се след нервно натоварване според
дадената дозировка. По половин доза може да се дава на животните 2 -3 седмици
преди предстоящо натоварване.
Дозировка: 4 - 5g/100 kg m, 15 - 25 g/ глава на ден. При недостиг на магнезий в
храната: 1 - 3 g/100 kg m, 5 - 15 g/глава на ден
Начин на съхранение: На сухо при температура 15 - 25 0C.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИХОРС СПОРТ
комплексна хранителна добавка от витамини, аминокиселини и минерални вещества
за спортни и работни коне
Съдържание в 1 kg :
Витамини:
Минерални вещества:
Витамин А -1 000 000 UI
Калций - 120 g
Витамин Д3 - 100 000 UI
Фосфор – 60 g
Витамин Е - 15 000 mg
Натрий - 50 g
Витамин К3 - 600 mg
Желязо - 9500 mg
Витамин В1 - 1000 mg
Манган - 5500 mg
Витамин В2 - 1200 mg
Цинк - 6500 mg
Витамин В6 - 500 mg
Мед - 800 mg
Витамин В12 - 20 mg
Йод - 27 mg
Витамин С - 5000 mg
Селен - 12 mg
Витамин Н - 30 mg
Кобалт - 25 mg
Витамин РР - 1200 mg
Аминокиселини:

Калциев пантотенат - 1000 mg
Фолиева киселина - 600 mg
Протеин - 90 g

Метионин - 15 g
Лизин - 30 g
Треонин - 1 g
Пълнител до 1 kg
Показания: Нутрихорс Спорт е предназначен за ежедневно допълнение и
балансиране на хранителната дажба на спортни и работни коне. Концентрацията на
биологично активните вещества задоволява увеличената потребност при тях.
Микроелементите са под формата на биоплекси, което от своя страна допринася за
тяхната висока биологична усвояемост в организма.
Начин на приложение: Ежедневно размесен с храната.
Дозировка: Коне втренировка и работа – 10-15 g/100 kg m/ден
Коне при лек режимна натоварванеи в период на
оздравяване – 5- 10 g/100 kg m/ден
Масата на една пълна супена лъжица е равна на около 30 g.
Съхранение: На сухо място.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИХОРС СТАНДАРТ
Съдържание в 1 kg:Макро-микроелементи и други в-ва
Витамини:
ВитаминА-500000 UI
Калций-120 g
ВитаминД3-60000 UI
Фосфор-80 g
ВитаминЕ-3000 mg
Натрий-50 g
ВитаминВ1-350 mg
Желязо-6300 mg
ВитаминВ2 -400 mg
Мед-680 mg
ВитаминВ6-150 mg
Цинк-4000 mg
ВитаминВ12 -5 mg
Манган-3700 mg
ВитаминН-10 mg
Йод-23 mg
Витамин РР-400 mg
Кобалт-21 mg
Калциев пантотенат-300 mg
Селен-10 mg
Фолиева киселина-200 mg
DL-метионин-0.5 g
L-лизин-2.5 g
L-треонин-1.0 g
Пълнител до 1 kg.
Показания: Нутрихорс Стандарт е предназначен за ежедневно допълнение и
балансиране на дажбата за всички категории коне и за всякакъв вид натоварване на
животните. В оптимално съотношение равномерно допълва необходимостта от
витамини макро-и микроелементи, необходими за доброто здравословно състояние на
конете. Проблемът с различните нужди от биологично активни вещества при
отделните категории коне се решава със степенуване на дозата на препарата
Дозировка:
1.Спортни и състезателни коне - 100 g на глава на ден или 20 g на 100 kg m.
2. Жребци,небременни кобили и кобили в първата половина на бременнстта - 120 g на
глава на ден или 15 g на 100 kg m.
3. Кобили в напреднала бременност - 150 g на глава на ден или 25 g на 100 kg m.
4. Жребчета на възраст до 24 месеца - 75 g на глава на ден или 25 g на 100 kg m.
Начин на приложение: Ежедневно смесен с храната.
Забележка: Една пълна супена лъжица от Нутрихорс Стандарт е равна на около 20 g.
Срок на годност: 12 месеца.
ДЕЛИКАТЕС ЗА КОНЕ

Здравословна награда за всички видове коне.
Отделни парчета.
Състав: суров протеин, мазнини, сурова целулоза, витамини, аминокиселини и
микроелементи.
Приложение: здравословната хранителна добавка е предназначена за награда за
всички типове коне. Предозировката на деликатеса е невъзможна, препарата не
съдържа захар, приготвя се от бързо усвоими суровини. Съдържа витамини,
микроелементи и аминокиселини.
Срок на годност: 6 месеца от датата на производство.
Опаковка: 400 гр –картонени кутии, 1 кутия съдържа 12 броя
Хранителни добавки за малки ферми
НУТРИМИКС ЗА СВИНЕ И ПРАСЕНЦА
комплексна хранителна дабавка с биологично активни вещества
Съдържание в 1 kg:
Витамини:
Макро- и микроелементи:
Витамин А – 80 000 UI
Калций - 220 g
Витамин Д3- 15 000 UI
Фосфор - 32 g
Витамин Е - 125 mg
Натрий - 23 g
Витамин В2 - 40 mg
Желязо - 1890 mg
Витамин В12 – 0.2 mg
Цинк - 1310 mg
Витамин РР - 170 mg
Мед - 290 mg
Холин - 1800 mg
Манган - 805 mg
Аминокиселини:
Кобалт - 8 mg
Лизин - 40 g
Селен - 2.5 mg
Треонин - 8 g
Йод - 15 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Отглеждане и угояване на прасета, Повишава масата, подобрява
усвояването на приетия фураж; Поддъжа добро здравословно състояние и ограничава
нарушенията на двигателната система.
Дозировка:
Прасенца от 8 до 20 kg - 30-60 g на прасе на ден.
Свине от 20 до 100 kg - 60-120 g на прасе на ден.
Свине над 100 kg – 120 g на свиня на ден.
Опаковка: Пакети от 1 kg, 3 kg, 20 kg.
Начин на съхранение: На сухо и проветриво място
Карентентен срок: Няма.
Срок на годност: 12 месеца
Забележка: Една пълна супена лъжица от Нутримикса е равна на около 30 g.

НУТРИМИКС ЗА ЗАЙЦИ
комплексна хранителна добавка
с биологично активни вещества за зайци
Съдържание в1 kg:
Витамини: Макро-и микроелементи:
Витамин A - 300 000 UI
Калций - 180 g

ВитаминД3 - 30000 UI
Фосфор - 38 g
Витамин Е - 1600 mg
Натрий - 25 g
Витамин К3 - 20 mg
Желязо -1000 mg
Витамин В1- 40 mg
Мед - 200 mg
Витамин В2 - 100 mg
Цинк - 1200 mg
Витамин В6- 40 mg
Манган - 1000 mg
Витамин РР -750 mg
Йод - 10 mg
Витамин В12 –0.2mg
Селен - 2 mg
Калциев пантотенат - 300 mg Кобалт - 8 mg
Фолиева киселина -5 mg
Аминокиселини:
Витамин Н-2 mg
DL Метионин-25 g
Холин – 10000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Отглеждане и угояване на зайци. Оказва положително влияние върху
бременноста и лактацията , поддържа растежа при младите. Подобрява усвояването
на фуража. Поддържа добро здравословно състояние и жизнеустойчивост на
отглежданите и угояваните зайци; Подобрява качеството на космената покривка;
Дозировка: подрастващи зайци – 30-90 g на 10 заека на ден; бременни и лактиращи
зайкини – 60-120 g на 10 заека на ден;
Начин на съхранение: На сухо и проветриво място
Карентентен срок: Няма.
Срок на годност: 12 месеца.
Забележка: Една пълна супена лъжица от нутримикса е равна на около 30 g.

НУТРИМИКС ЗА ОВЦЕ, КОЗИ И ДР. ЧИФТОКОПИТНИ
комплексна хранителна добавка с биологично активни вещества
Съдържание в 1kg:
Витамини:
Макро- и микроелементи:
ВитаминА – 450000 UI
Калций-155 g
ВитаминД3 – 55000 UI
Фосфор- 65 g
Натрий-55 g
ВитаминЕ- 500 mg
Магнезий-25 g
Желязо-690 mg
Цинк-2860 mg
Манган-1135 mg
Йод–60mg
Селен–10mg
Кобалт–20mg
Показания: За добавка към храната на кози, овце и други чифтокопитни.
Балансира недостига на витамини и минерални вещества в дажбата;
Допринася за поддържането на добро здравословно състояние и жизнеспособност на
малките;
Дозировка: Агнета ярета - 5-10g на глава на ден; Възрастни животни - 10-20g на глава
на ден; Бременни и лактиращи - 15-30g на глава на ден.
Забележка: Една изравнена супена лъжица от нутримикс е равна на около 30g.
Начин на съхранение: На сухо и проветриво място.
Карентентен срок: Няма.
Срок на годност: 12 месеца

НУТРИМИКС МИНЕРАЛ
НутриМикс Минерал – за свине и домашни птици
Хранителна добавка от минерали
Съдържание на активните вещества в 1 кг:
Калций
333 г
Цинк
1 500 мг
Фосфор
20 г
Манган
3 000 мг
Магнезий
26 г
Иод
50 мг
Желязо 3 500 мг
Кобалт
20 мг
Мед
300 мг
Набухватели за
1 кг
Показания: НутриМикс Минерал – за свине и домашни птици Съдържа всички
необходими микро и макроелементи в оптимална доза, част от микроелементите се
намират под форма на биоплекси.Поддържат добро здравословното състояние на
животните и заменят липсата на минерали ( особено калций) , микроелементи, при
нарушаване на обмяната на веществата, рахит, остеомалация и т.н.Осигурява
успешен разплод, съдържание и захранване на всички категории домашни птици и
свине.
Минералната добавка НутриМикс МИНЕРАЛ е предназначена за индивидуални и
малко стопанства . Тя се добавя в порциона на свинете и домашните птици за
регулярно допълнение и по-добър баланс към традиционната храна .
Съставът на сместа НутриМикс МИНЕРАЛ позволява но животновъдите да запълват
липсата на минерали в непълноценните порциони до желателното ниво. Това
оптимизирано минерално хранене влияе положително на продуктивността на
животните.
Дозировка:Свиня: 5-10г/ на
глава
за
денонощие
1 пълна чаена лъжичка за свине с жива маса 70 кг, 1,5-2,5% в КС.
Птици:0,4-1,5г за 10 носачки или 50 пилета
Начин на приемане: НутриМикс МИНЕРАЛ се приема ежедневно, след равномерно
смесване с храната. В началото на отглеждането или захранването използвайте помалки от препоръчаните дози от НутриМикс МИНЕРАЛ, и постепенно ги увеличавайте
в зависимост от възрастта до най-високата от препоръчаната доза на НутриМикс
МИНЕРАЛ.
Начин на съхранение: На сухо и прохладно място ,далеч от слънчева светлина

НУТРИМИКС ЗА ДОМАШНИ ПТИЦИ
комплексна хранителна добавка с биологично активни вещества
Състав:
Витамин А - 250 000 UI
DL-метионин - 20 g
Витамин Д3 - 40 000 UI
L-лизин - 14 g
Витамин Е - 700 mg
Калций - 200 g
Витамин К3 - 30 mg
Фосфор - 48 g
Витамин В1 - 30 mg
Натрий - 15 g
Витамин В2 - 60 mg
Желязо - 880 mg
Витамин В6 - 25 mg
Мед - 100 mg
Витамин В12 - 200 μg
Цинк - 740 mg
Витамин РР - 210 mg
Йод - 5 mg
Калциев пантотенат - 100 mg
Селен - 2.2 mg
Холин - 6200 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Нутримикса е предназначен за пилета, патета, гъсета, пуйчета и други
млади птици. Съдържанието на витамини, макроелементи, микроелементи и

аминокиселини дава възможност да се получи максимален прираст при младите
птици, повишава усвояването на храната и укрепва жизнеспособността на младите
растящи
птици.
Начин на приложение: Препаратът е предназначен за малки стопанства като добавка
в дневната дажба или като добавка при наличието на други непълноценни храни. Дава
се размесен с храната.
Дозировка: пилета, патета, гъсета до 8-та седмица – 30 - 60 g/10 птици/ден
над 8-седмична възраст - 60 g/10 птици/ден
млади пуйчета и токачки до 8-та седмица - 30-75 g/10 птици/ден
над 8-седмична възраст - 90 g/10 птици/ден
В началото на отглеждането се препоръчва минималната доза Нутримикс, която може
постепенно да се увеличава до максималните граници.
Забележка: Масата в една супена лъжица е около 30 g.
Каренте срок: Няма.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИМИКС ЗА НОСАЧКИ
комплексна хранителна добавка с биологично активни вещества
Състав в 1 kg:
Витамин А – 180 000 UI
DL- Метионин - 10 g
Витамин Д3 – 30 000 UI
Калций - 270 g
Витамин Е - 300 mg
Фосфор - 40 g
Витамин К3 - 15 mg
Натрий - 9 g
Витамин В1 - 20 mg
Желязо - 900 mg
Витамин В2 - 50 mg
Мед - 60 mg
Витамин В3 - 20 mg
Цинк - 460 mg
Витамин В12 - 150 g
Манган - 890 mg
Витамин РР - 150 mg
Йод – 3.2 mg
Калциев пантотенат - 80 mg Селен – 1.4 mg
Холин - 6000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Нутримикса за носачки е предназначен за кокошки, патици, гъски, пуйки и
токачки. Равномерното даване на препарата води до повишаване на носливостта,
оплодяемостта и люпимостта на яйцата. Едновременно укрепва здравето на птицише
и подобрява усвояването на приетата храна.
Начин на приложение: Препарата е предназначен за малките животновъдни ферми
като ежедневно допълнение към непълноценните хранителни дажби на базата на
хлебни брашна, кухненски отпадъци и др.
Дозировка: Кокошки, патици, гъски, пуйки, токачки в период на носливост - 90 g/ 10
птици на ден;
Кокошки, патици, гъски, пуйки, токачки в период на понижена носливост и линеене- 60
g/ 10 птици на ден.
Начин на съхранение: На сухо, защитено от слънчева светлина място.
Срок на годност: 12 месеца.

НУТРИМИКС ЗА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ
Съдържание в 1 kg:
Витамини
Микроелементи
Витамин А – 804000 UI
Кобалт - 40 mg
Витамин Д3 – 97000 UI
Мед - 705 mg
Витамин Е - 900mg
Йод - 105 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Манган - 1960 mg
Цинк - 5000 mg
Селен - 20 mg
Макроелементи:
Калций - 150 g
Фосфор - 75 g
Натрий - 95 g
Магнезий - 40 g
Дозировка: Дойни крави–100-300g/ден
Телета– 50-100g/ден
Показания: Нутримикса за едри преживни животни е предназначен за добавка към
дневната дажба на млечни крави и млади растящи телета.
Карентен срок:
Няма
Опаковка:
от 3, 5кг
Срок на годност:
12 месеца
.

НУТРИМИКС НАПИТКА
Състав:
Калций 20г
Биосаф* 20000мг
Фосфор29г
Глюкоза 1кг
Натрий 26г
Магнезий 12 г*-съдържа дрожди , Saccharomyces cerevisiae 10 x 10 CFU на 1 кг фураж
Приложение:
Диетичната храна Нутри Микс Напитка е предназначена за скоро отелили се крави във вид
на
водоразтворим
продукт
и
се
дава
на
кравите
Веднага
след
тяхното
отелване.Разтвора
възпрепятства
следродовите
уложнения и действа профилактично срещу кетозата и другите метаболитрни
нарушения.Този разтвор всъщност е смес от активно действащи вещества, които окозват
положително влияние за бързото възстановяване на кравите след раждане.
Настоящият продукт действа за по-бързо свиване на родилните пътища и инволуция на
матката
и
за
по-добро
протичане
на
следродовия
период.
Електролитите съдействат за по-бързото възстановяване на преснотелките, чрез
възстановяване на минералните вещества, загубени с околоплодните течности.
Бързо усвояем източник на енергия се явява захарта, която и стимулира развитието на
микроорганизмите в предстомашията.Дройдите в търбуха се стабилизират и съдействат за
усвояемостта и приемането на храната.По такъв начин се подобрява общото състояние на
скоро отелилите се крави и се намалява нивото на стрес след раждане.
Количеството вода, в която се разтваря този продукт, е важно от гледна точка на
напалването на търбуха.Тази вода запълва свободното място в коремната област, което до
раждането е заемала матката с плода.Чрез този механизъм напитката действа
профилактично срещу дислокация на инволиращата се матка.

Дозировка:
500 гр от препарата се разтварят в 25-30 л топла вода и се дава на кравата колкото се
може по-скоро след отелването, т.е. кравата да поеме от разтвора преди да е поела вода
от поилката.

НУТРИМИКС ЗА ТЕЛЕТА
минерално-витаминна смес за телета до 6-месечна
възраст
Съдържание в 1 kg:
Витамин А - 570 000 UI
Мед - 500 mg
Витамин D3 - 65 000 UI
Цинк - 3750 mg
Витамин Е - 650 mg
Кобалт - 25 mg
Калций - 170 000 mg
Желязо - 900 mg
Фосфор - 55 000 mg
Манган - 1420 mg
Натрий - 45 000 mg
Йод - 75 mg
Магнезий - 30 000 mg
Селен - 4 mg
Показания: Нутримиксът за телета балансира минералните вещества и витамините в
хранителните дажби на телетата.Той обогатява хранителната дажба с витаминитеА,
D3 и E и с четири основни макроелемента - калций, фосфор, натрий и магнезий, чийто
източник са широко използвани субстанции. Посредством Витамикс хранителните
дажби се обогатяват и с микроелементите- мед, цинк, кобалт, желязо, манган, йод и
селен.
Начин на приложение:Препоръчаното количество Нутримикс се разбърква
равномерно в концентрирания фураж.
Дозировка: Телета до 3-месечна възраст - 30 g/теле/ден (1 пълна супена лъжица).
Телета над 3-месечна възраст - 50 g/теле/ден (2 супени льжици).
Начин на съхранение: На сухо и тъмно място.
Срок на годност: 1 година.

Хранителни добавки за кучета
НУТРИМИКС ЗА КУЧЕТА
серия от комплексни хранителни добавки и биологично активни вещества
мултивитамини, микро- и макроелеманти на прах
Състав:
Витамин А - 150 000 UI
Фолиева киселина – 5 mg
Витамин D3 - 10 000 UI
Холин - 15 000 mg
Витамин Е - 1500 mg.
Калций - 117 g .
Витамин К3 - 15 mg .
Фосфор - 90 g
Витамин В1 - 50 mg
Натрий - 8 g
Витамин В2 - 60 mg
Желязо - 800 mg
Витамин В6 - 50 mg
Манган - 600 mg
Витамин В12 - 600 μg.
Мед - 160 mg
Витамин С - 500 mg
Йод- 8 mg
Витамин Н - 1500 μg.
Селен - 1.8 mg
Витамин РР - 400 mg
Кобалт - 5 mg
Калциев пантотенат – 300 mg Цинк - 800 mg

Пълнител до 1 kg.
Показания: Нутримикс за кучета е предназначен за всекидневно допълнение към
храната за кучета, подпомагащ правилното протичане на бременността при кучките и
раждането на изравнени и здрави кученца. При кученцата подпомага за достигането на
оптимален ръст, правилното развитие на скелета, сухожилията ставите, зъбите и
козината. Повишава защитните сили на организма и кондицията на младите и
възрастните кучета.
Начин на приложение: Дава се добре размесен в храната.
Дозировка: Породи до 5 kg m- 5 g/ден.
Породи от 5 до 10 kg m- 10 g/ден.
Породи от 10 до 20 kg m- 20 g/ден.
Породи над 35 kg m- 40 g/ден.
Теглото на 1 чаена лъжичка Нутримикс е около 10 g.
Опаковка: Кутии по 250 g.
Начин на съхранение: На сухо място, в затворени оригинални опаковки.
Срок на годност: 12 месеца.
КАНВИТ СЕНЬОР
специално за възрастни и стари кучета
Комплекс от мултивитамини, микро- и макроелементи, аминокиселини и мастни
киселини с Омега-3 и 6. Влажност – до 10%, протеин – 10%, мазнини –6%, влакнини –
лакнини – 10%, пепел – 5% и др. Специално за възрастни и стари кучета. Забавя
стареенето,повишава имунитета на организма срещу инфекции, подобрява
усвояването на хранителните вещества, поддържа лъскав косъм.
Ежедневният прием подобрява физическото състояние и качеството на живот на
старите кучета

КАНВИТ ХОНДРО
специален препарат за подхранване и интензивно възстановяване на хрущялите и
връзките на ставите /за кучета от дребните породи/
Хранителна добавка с аромат на месо. Протеини – 20,5%, мазнини – 2%, влакнини –
7%, пепел – 15%, витамини, микроелемeнти,
хондроитин, глюкозамин, хидролизат колагел и др.
Специални таблетки за
подхранване и интензивно възстановяване на хрущялите и
връзките на ставите. Отслабват ставните болки.Подходящ за всички кучета с
проблеми на опорно-двигателния апарат, при тазобедрена дисплазия, остеоартрити,
през възстановителния период след травми на стави, сухожилия и др. В
профилактични дози – за подрастващи кучета от големите породи, работни и служебни
кучета - възпрепятства увреждането на стави и връзки.

КАНВИТ АК
мултивитамини, микро- и макроелементи, аминокиселини, мастни киселини,Омега 3 и
6
Комплекс от мултивитамини *А, Д3, Е, К3, С, В1, В2, В6,В12, биотин, ниацин, пантот.
калций, фолиева к/на, холин*, микроелементи /Se, Сu Co, Fe, I,Mg, Zn/ аминокиселини
и мастни, киселини с Омега-3 и 6.
Таблетки с влажност до 10%, протеин – 10%, мазнини -6%, влакнини – 10%, пепел -5%.

Подобрява обмяната на веществата, развитието на мускулатурата, продукция на
млякото, ефективността на имунната система, качеството на козината и здравината на
кожата. Поддържа кучето в добра кондиция. За профилактика на недоимъчни болести,
подпомага антибиотичната терапия. Особено препоръчителен е при интензивен
растеж на кученцата, бременност, лактация, стрес, високо физическо натоварване и
др.

КАНВИТ ДЖУНИЪР
За подрастващи кучета - мултивитамини, микро- и макроелементи, Омега 3 и 6
Комплекс от мултивитамини /А, Д3, Е, С, В-ком. Биотин, ниацинамид, Калциев
пантотенат и минерали /желязо, хелатни цинк, манган и мед, натриев селенит и др./ с
Омега 3 и Омега 6
За ежедневно допълнение на храната. Витамините, органично свързаните вещества,
аминокиселините и мастните к/ни подпомагат за добро
здраве на кученцата. Заздравява кожата и козината, подпомага смилането на
хранителните вещества. Съдържа захари, мляко и млечни продукти, подкваса, масла и
мазнини.
Дневни дози: 1 табл. за 5 кг.ж.т. /от ръка/ Оп х 80, 250, 500, 1000 гр.

КАНВИТ БИОТИН
таблетки за кучета
биотин, вит. РР, вит. В2, цинк, и калциев пантотенат за правилно развитие и
пигментация на кожата и козината /прилага се минимум три седмици/
Състав:
Витамин Н - 1 000 000 μg.
Витамин В2 - 400 mg
Витамин РР - 3000 mg
Калциев пантотенат - 1500 mg
Цинк - 4500 mg
Пълнител до 1 kg.
Показания: Канвит Биотин представлява специален витаминен препарат с високо
съдържание на Витамин Н, който заедно с другите витамини поддържа доброто
развитие и пигментация на кожата и козината. Препаратът оказва положително вияние
при линеенето и смяната на козината и при зарастването на малки кожни рани. При
постоянна употреба се осигурява отличен вид на животните.
Начин на приложение: Ежедневно, от ръка или размесен с храната.
Дозировка: 1 таблетка /около 5 g/ на 5 kg m/ден.
Опаковка: Кутии по 100 g и 500 g.
Начин на съхранение: На сухо място, в затворени оригинални опаковки.
Срок на годност: 12 месеца.

КАНВИТ МУЛТИ
витаминни таблетки за кучета
мултивитамини за добра кондиция на кучето
Състав:
Витамин А - 500 000 UI
Витамин С - 3000 mg

Витамин D3 - 10 000 UI
Витамин H - 250 000 μg.
Витамин Е - 5000 mg
Калциев пантотенат - 1000 mg
Витамин К3 - 50 mg
Фолиева киселина - 25 mg
Витамин В1 - 300 mg
Витамин РР - 1500 mg
Витамин В2 - 300 mg
Витамин В12 - 5000 μg.
Витамин В6 - 200 mg
Пълнител до 1 kg.
Показания: Канвит мулти представлява пълноценен мултивитаминен препарат, който
съдържа в оптимално съотношение всички витамини, необходими за поддържане на
оптимална кондиция при кучетата. Препаратът може да се използва за възстановяване
на организма при физическо натоварване и стрес. Поддържа добро здраве на кучките
през периода на бременността и кърменето, а също така и жизнеспособността на
кученцата.
Начин на приложение:Таблетките се дават ежедневно от ръка или натрошени с
храната.
Дозировка: 1 таблетка /около 5 g/ на 5 kg m на ден.
Начин на съхранение: На сухо място, в затворени оригинални опаковки.
Срок на годност: 12 месеца.
Опаковка: Кутии по 100 g и 500 g.

БИОКАЛ
калциев препарат за кучета
пулвис - калций, фосфор, натрий- за профилактика на рахита, остеомалация, при
лактация, бременност, смяна на зъби и др. при кучето.
Състав: Калций - 180 g
Фосфор - 60 g
Натрий - 20 g
Пълнител до 1 kg
Показания: Биокал служи за допълнение на калция, фосфора и натрия в
небалансирани дажби и при повишена необходимост от тези макроелементи.
Препаратът може да се използва при млади животни в период на растеж, за бременни
и лактиращи кучки. Използва се като спомагателно средство за лечение на рахит,
остеомалация, остеопороза, зарастване на рани, дерматити, при алергични и някои
инфекциозни заболявания. Постоянното приемане на Биокал се препоръчва също и
през периода на смяна на зъбите.
Начин на приложение: Ежедневно, след размесване с храната.
Дозировка: Профилактично – 0.5 - 1 g /5 kg m/ден.
Бременни и кърмещи кучки, млади животни в период на растеж – 2 - 3 g /5 kg m/ден.
Лечебно - 4 g /5 kg m/ден.
Опаковка: Кутии по 300 g.
Съхранение: На сухо място, в затворени оригинални опаковки.
Една чаена лъжица съдържа около 4 g Биокал.
Срок на годност: 18 месеца.

БИОКАЛ ПЛЮС
калциеви таблетки с желатин за кучета
таблетки-калций, фосфор, натрий -за профилактика на рахит, остеомалация, при
лактация, бременност, смяна на зъби и др. при кучето.
Съдържание в 1 kg:
Калций
- 90 g

Фосфор
- 30 g
Натрий - 10 g
Пълнител до 1 kg.
Показания: Биокал плюс хранителна добавка за допълване на кучешката храна с
микроелементи и желатин. Помага при недостатък на калций и фосфор в
небалансирана хранителна дажба или в период на повишена нужда на животните от
тези макроелементи. Тази добавка в усвояема форма е особено важна за доброто
развитие на скелета, сухожилията, ставите, зъбите, мускулатурата. Част от цялото
количество на калция се покрива от калциев цитрат.
Биокал плюс препоръчва основно при млади животни в период на растеж; при
бременни и лактиращи животни; профилактично за избягване на затруднения свързани
с двигателния апарат при кучета с високо живо тегло, в период на работно
натоварване и животни в напреднала възраст.
Дозировка: С профилактична цел - 1 табл./5 kg m/ден
Бременни, лактиращи и млади животни в период на интензивен растеж - 2 табл./5 kg
m/ден, При силен недостиг и рахит - 4 таб./5 kg m/ден
Дозировката е добре да се раздели на няколко приема на ден!
Теглото на една таблетка е 1 g.
Начин на съхранение: На сухо, хладно и тъмно място в оригинално затворени
опаковки.
Срок на годност: 2 години.

КАНВИТ РИБНО МАСЛО
Високо качество на рибно масло с висок процент на ненаситени омега-3 мастни
киселини, които имат мощен противовъзпалителен ефект, особено при алергии,
екземи, косопад, суха кожа. Намалява риска от съдови заболявания, стимулира
правилното функциониране на нервната система, очите и ставите. Подпомага
здравословното развитие на фетални тъкани (трябва да се прилага по време на
бременност и възпроизвеждане). Съдържащите каротеноиди (естествен произход) са
важни за правилното функциониране на окото и репродуктивните органи,
антиоксидант, предпазва от стрес.

КАНВИТ ХОНДРО СУПЕР

Canvit Хондро Super е специален препарат, използван за интензивна регенерация
на ставния хрущял и сухожилията. Възстановяване на тези тъкани води до
изчезване на болки в ставите. Основните активни съставки са хондроитин сулфат,
глюкозамин сулфат и метилсулфонилметан "MSM". Хондроитин сулфат и
глюкозамин сулфат са естествени компоненти на ставния хрущял, лесно се
абсорбира и натрупва в повредения хрущял. Повишава хидратирането на
хрущяла, което води до повишаване на неговат еластичност и укрепва неговата
механична устойчивост. Canvitu Хондро Super е особено подходяща за всички
кучета, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат, с дисплазия на
тазобедрената става, остеоартроза и същопри възстановяването след травми на
ставите и сухожилията. Профилактиката е възможно при млади кучета от едри

породи и за кучета с тежко натоварване на опорно-двигателния апарат. За постарите кучета Canvit Хондро Super поддържа добра мобилност , предпазва от
увреждане на ставния хрущял и ставните връзки и по този начин се гарантира
безболезнено ставната функция.За предотвратяване, обаче, са достатъчни
използването на Canvit Хондро и на Canvit Хондро MaxiТаблетките се прилагат
директно от ръката или смачкани в храните. Продуктът трябва да се прилага наймалко 8-10 седмици и след 3 месеца отново може да се повтори.. Възможно е
също така продължително прилагане.Основни дози при подростващите кучета- 0,5
tbl./10 кг.ж.м, за интензивна регенерация на ставния хрущял на кучета с високи
натоварвания – 1 табл./10 кг.ж.м. При тазобедрена дисплазия или артрит - 1.5
табл./10 кг.Опаковка 250 грама (около 83 таблетки), 500 г (прибл. 167 TBL) 1 кг
(прибл. 333 TBL)Състав:Glucosamine Sulfate 200 000 мг, Chondroitin Sulfate 134 000
мг, метилсулфонилметан 167 000 мг, допълващо средство до 1 кг.

КАНВИТ ХОНДРО МАКСИ
Хранителна добавка с аромат на месо. Протеини – 20,5%, мазнини – 2%, влакнини –
7%, пепел – 15%, витамини, микроелемeнти,
хондроитин, глюкозамин, хидролизат колагел и др. Специални таблетки за
подхранване и интензивно възстановяване на хрущялите и
връзките на ставите. Отслабват ставните болки.Подходящ за всички кучета с
проблеми на опорно-двигателния апарат, при тазобедрена дисплазия, остеоартрити,
през възстановителния период след травми на стави, сухожилия и др. В
профилактични дози – за подрастващи кучета от големите породи, работни и служебни
кучета - възпрепятства увреждането на стави и връзки. Оп х 100, 250, 500, 1000 гр
КАНВИТ XОНДРО-МАКСИ
Дневни-дози:профилактично-0,5тбл./10кг.ж.т.
за интензивно-възстановяване-1тбл../10кг.ж.т. ;
- при дисплазии - 5 тбл. /10 кг.ж.т.
КАНВИТ ИМУНО
Препоръчва се при повишена физиологичен стрес, за укрепване на имунната система,
подпомага доброто здраве на бременни и кърмещи кучки и осигурява
жиснеспособността на кученцата.Освен витамини и микроелементи Canvit ИМУНО
съдържа масло от сьомга като източник на омега 3 мастни киселини, които влияят
положително на здравословното състояние на кучетата. Основният компонент в
Canvitu Immuno който стимулира имунната система чрез активиране на макрофагите
са β-глюкани (β-1, 3/1 ,6-глюкани) от инактивирани дрожди Saccharomyces Cerevisiae
(Fibosel). Те позволяват по-добра устойчивост на организма към болести, инфекция
или стрес.

Хранителни добавки за котки

ФЕЛВИТ МУЛТИ
витаминни таблетки за котки
Мултивитамини за отлична кондиция на котката.
Състав:
Витамин А - 1 000 000 UI
Витамин С - 3000 mg
Витамин Д3 - 10 000 UI
Витамин H - 250 mg
Витамин Е - 6000 mg
Витамин РР - 1000 mg
Витамин К3 - 100 mg
Калциев пантотенат - 1000 mg
Витамин В1 - 300 mg
Фолиева киселина - 25 mg
Витамин В2 - 300 mg
Витамин В12 - 5 mg
Витамин В6 - 200 mg
Пълнител до 1 kg.
Показания: Фелвит мулти е пълноценен мултивитаминен препарат, който съдържа в
оптимално съотношение всички витамини, необходими за поддържане на добра
кондиция при котките. Препаратът е удобен за възстановяване на организма при
физическо натоварване и стрес. Поддържа добро здраве през периода на
бременността, лактация, допринася и за виталността на новородените котета.
Начин на приложение: Таблетките се дават ежедневно от ръка или размесени в
храната.
Дозировка: По 1 таблетка дневно на въсрастна котка.
Начин на съхранение: На сухо място, в затворени оригинални опаковки.
Срок на годност:12 месеца.

ФЕЛВИТ БИОТИН
таблетки Биотин за котки
За правилно развитие и пигментация на кожата и козината /прилага се минимум три
седмици/- биотин, вит. В2, цинк, ниацин и калциев пантотенат
Състав: Витамин Н - 1 000 000 μg
Витамин В2 - 300 mg
Витамин РР - 3000 mg
Калциев пантотенат - 1000 mg
Цинк - 2300 mg
Пълнител до 1 kg.
Показания: Фелвит Витамин Н е специален витаминен препарат с високо съдържание
на Витамин Н, който наред с другите витамини, поддържа доброто развитие и
пигментация на кожата и козината. Препаратът оказва положително влияние върху
смяната на козината при линеенето и при зарастването на малки кожни рани.
Редовното използване на препарата осигурява отличен изложбен вид на животните.
Дозировка: По 1 таблетка на ден за възрастна котка.
Начин на приложение: Таблетките се дават ежедневно от ръка или
смесени с храната.
Начин на съхранение: На сухо място в затворени оригинални опаковки.
Срок на годност: 12 месеца.

Хранителни добавки за гълъби

КОЛВИТ ПЛЮС
таблетки за пощенски гълъби
Съдържание в 1 kg:
Витамини:
ВитаминА- 300 000 UI
Витамин С – 1000 mg
ВитаминД3- 15 000 UI
Фолиева киселина – 50 mg
ВитаминЕ- 500 mg
Витамин Н – 3 mg
ВитаминК3- 200 mg
Калциев пантотенат – 600 mg
ВитаминВ1- 200 mg
Витамин РР – 1500 mg
ВитаминВ2- 400 mg
L-карнитин- 20 000 mg
Витамин В6 - 200 mg
Пълнител до 1 kg
Витамин В12 -1.0 mg
Дозировка : Преди, по време и след линеенето от 1 до 2 таблетки на гълъб дневно в
човката. При размножаване, чифтосване и при отглеждане на малките, преди
състезание или полет от 2 до 4 таблетки на гълъб на ден в човката.
Показания: Подобрява устойчивосттасрещу заболяванияна гълъбите презцелия
период на отглеждане им; Влияе върху линеенето, възстановяване след заболявания
и след приемане на лекарства; Спомага за оптимизиране на условията на отглеждане
на гълъбите; Оказва положително влияние на размножаването, чифтосването,
оплодяемостта и люпимостта;
Съдържанието на L-карнитин поддържа устойчивостта на гълъбите по-време на полет
и влияе активно на метаболизма на енергията;
Препоръчва се преди полет и след него;
Срок на годност: 12 месеца.
Опаковка: Кутии по 250 g (500 таблетки).

КОЛВИТ КАР
водоразтворим витаминен концентрат с L-карнитин за пощенски гълъби
Състав 1 kg:
Витамин А-400000 UI
Витамин С-1000 mg
Витамин Д3-15000 UI
Витамин В12-1 mg
Витамин Е-500 mg
Фолиева киселина-50 mg
Витамин К3-200 mg
Витамин Н-3 mg
Витамин В1-200 mg
Инозитол- 200 mg
Витамин В2 -400 mg
Витамин РР-15000 mg
Витамин В6- 200 mg
L-карнитин-45000
Калциев пантотенат-600 mg
Пълнител до 1 kg
Показания:Предназначен за пощенски гълъби в период на физиологично натоварване
на организма,при линеене и през период на реконвалесценсия;
Въздейства превантивно срещу авитаминози;
Съдържанието на L-карнитин поддържа устойчивостта на гълъбите по-време на полет
и влияе активно на метаболизма на енергията;
Препоръчва се преди полет и след него
Дозировка: Обикновен период – 0.5 - 1 g/гълъб/ден
Реконвалесцентен период- 0.5-1 g /гълъб/ден
Преди и по време на линеене – 1-2 g/гълъб/ден
4-5 дни преди полет – 1-2 g/гълъб/ден

Начин на приложение: Препаратътможе да се дава с водата за пиене или размесен
с определено количество храна.
Срок на годност: 12 месеца.
Забележка: Една равна чаена лъжичка от препарата съдържа около 2.5 g.

Течни витамини
АМИНОЗОЛ МУЛТИ
Комплекс от водоразтворими витамини, аминокиселини и соли в течна форма
Състав в 1 ml:
Витамин В1 - 0.5 mg
Витамин В2 - 0.5 mg
Витамин В6 - 0.5 mg
Калциев пантотенат - 1 mg
Витамин Н - 3 μg.
Витамин РР - 2 mg
Хорин - 20 mg
Лизин - 8 mg
Натриев хлорид - 18 mg
Метионин - 3mg
Магнезив сулфат - 0.17 mg
Триптофан - 1.5 mg
Цистин - 1 mg
Лейцин - 8 mg
Изолейцин - 6 mg
Аргинин - 3.5 mg
Валин - 6.8 mg
Треонин - 42 mg
Фениланин - 3.4 mg
Глюкоза - 300 m
Показания: При повишено физиологично натоварване, период на растеж,
възпроизводство, висока носливост, стрес от всякакво естество (температура,
технология, хранене, транспорт и др.), при понижен апетит, след усилена спортна
дейност и тежка работа(коне, кучета) за възстановяване на организма след
боледуване и операции.
Начин на приложение: Дава се след добро разтваряне във водата за пиене или с
млякото. За профилактични цели препаратът може да се дава в продължение на 5 - 15
дни в указаните дози. Приемането на препарата може да се повтори. Във връзка с
приложението му след силно напрежение или заболяване, дозата може да се увеличи
двойно за около 3 дни.
Забележка: Отвореният флакон трябва да се съхранява на тъмно и защитено от студ
място, а приготвения вече разтвор да се използва възможно най-бързо.
Дозировка чрез консумирана вода:1 ml/ 1 l вода за птици.
Дозировка на kg m:
Кокошки , патици - 1 ml /4-5 птици/ден.
Пуйки , гъски - 1 ml/3-4 птици/ден.
Пилета , патета , гъсета в следните възрасти:

КОМБИЗОЛ АД3Е

течен концентрат на витамини А, Д3, Е
Съдържание в 1 ml: Витамин А (Retinoli pаlmitas) - 50 000 UI
Витамин Д3 (Cholecalciferolum) - 10 000 UI
Витамин Е (atokoferoli acetas) - 100 mg
Показания: За поддържане на неспецифичните имунни процеси, увеличаване
жизнеспособността на подрастващите, в период на повишено физиологично
напрежение на организма на животните, в период на максимална продуктивност,
стрес, транспорт, ваксинации, при намалено хранене вследствие на диетични
разстройства или инфекциозни заболявания, при внезапно понижаване на
носливостта, намалена плодовитост и оплодяемост, и люпимост на яйцата, при
хиповитаминоза А, Д3, Е.
Начин на приложение: Комбизол АД3Е се подава след добро расмесване в питейната
вода или с млякото. За профилактика препарата се дава в продължение на 5-10 дни в
посочените дози. Даването може да се повтори. Във връзка с лечебното подаване на
препарата, може да се увеличи съгласно предписанията на ветеринарния лекар.
Едновременното употребяване на витамин Д2 заедно с препарата не се допуска.
Да се съхранява на защитено от слънчева светлина място.
Дозировка: кокошки, патици - 1 ml/50 птици/ден или 1 ml/10 l вода
пуйки, гъски - 1 ml/30 птици/ден или 1.5 ml/10 l вода
пилета, патета, гъсета в следните възрасти:
1 седмица - 1 ml/180-200 птици/ден или 1 ml/10 l вода
2 -3 седмица - 1ml/100-150 птици/ден или 1ml/10 l вода
4 - 5 седмица - 1 ml/80-100 птици/ден или 1 ml/10 l вода
над 6 седмици - 1 ml/50 птици/ден или 1 ml/10 l вода
пуйчета в следните възрасти:
1 - 2 седмица -1ml/120-180 птици/ден или 2 ml/10 l вода
3 - 5 седмица -1 ml/80-120 птици/ден или 1,5 ml/1 l вода
6 - 9 седмица - 1 ml/60- 80 птици/ден или 1 ml/1 l вода
над 10 седмици –1 ml/40-60 птици/ден или 1 ml/1 l вода
прасета, агнета, ярета /5 kg m/ - 1 ml/40 бр./ден
телета, кончета /50 kg m/ - 1 ml/8 бр./ден
свине /100 kg m/ - 1 ml /4 бр./ден
коне, говеда /500 kg m/ - 1 ml/ глава/ ден.
Съхранение: При температура от 10 до 25°C, на тъмно и защитено от студ място.
Срок на годност: 12 месеца.

КОМБИЗОЛ МУЛТИ
мултивитаминен препарат в течна форма
Съдържание в 1 ml:
Витамин А - 5000 UI
Витамин Д3 - 500 UI
Витамин Е - 20 mg
Витамин B1 - 3 mg
Витамин B2 - 2 mg
Витамин B6 - 2 mg
Калциев пантотенат - 5 mg
Витамин H- 15 mg
Витамин К3 – 1.0 mg
Витамин В12 - 5 μg
Холин - 100 mg

Показания: При повишено натоварване на организма през периода на
възпроизводство, максимален растеж, висока продуктивност, при спортно и работно
напрежение, при стрес от всякакъв вид /температура, технология, хранене, транспорт и
др.) За усилване на защитните сили на организма при инфекциозни заболявания, при
намалено хранене в резултат на храносмилателни разстройства или инфекции на
храносмилателния тракт, при намаляване на носливостта, за увеличаване на
оплодяемостта и люпимостта на яйцата. Препаратът може да се използва и при
лечение с антибиотици, сулфонамиди и концидиостатици.
Начин на приложение: Комбизол мулти се дава след добро разтваряне с водата за
пиене или с мляко. За профилактика може да се употребява в продължение от 5 до 15
дни в указаните дози. Приемането може да се повтаря. Във връзка с лечебното даване
на препарата, дозировката може да се увеличи съгласно предписанието на
ветеринарния лекар. Разтворът трябва да се съхранява на защитено от слънчева
светлина място и да се изразходва по възможност по-бързо.
Дозировка : кокошки, патици - 1 ml/5 птици /ден или 1 ml/1 l вода
пилета, патета, гъсета в следните възрасти:
1-3 седмици - 1 ml/10-20 птици/ден или 1 ml/1 l вода
над 3 седмици - 1 ml/5-10 птици/ден
пуйчета в следните възрасти:
1-5 седмици - 1 ml/10-20 птици/ден или 1.5 ml/1 l вода
6-12 седмици - 1 ml/5-10 птици/ден или 1.2 ml/1 l вода
прасета, агнета, козлета /5 kg m/ - 1 ml/5 глави/ден
телета, кончета /50 kg m/ - 2 ml/ глава /ден
свине /100 kg m / - 4 ml/ глава/ден
кучета, котки, зайци, нутрии /5 kg m/ - 1 ml/5 глави/ден
Съхранение: При температура 10-25°С, на тъмно и защитено от студ място.

КОМБИЗОЛ К3
течен концентрат на витамин К3
Състав: Витамин Д3 (Cholecalciferolum) 100 000 UI в 1 ml.
Показания: Коригира разстройствата на метаболизма на костите /рахит,
остеомалация/, предпазва от развитие на остеопороза и тибиална дисхондроплазия,
понижена носливост и лошо качество на яйчната черупка, ниска люпимост, слеродилна
пареза в съчетание с калциеви препарати и въобще при нарушена обмяна на калция и
фосфора и във връзка с хиповитаминоза Д.
Приложение: Комбизол Д3 се дава на животните след разтварянето му във водата за
пиене или в млякото. С профилактична цел препаратът се дава в продължение на 1020 дни в указаните дози. Във връзка с терапевтичното даване на препарата
дозировката може да се увеличи съгласно предписанието на ветеринарния лекар.
Готовият разтвор трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина и да се
изразходва възможно най-бързо.
Дозировка: Кокошки, патици - 1 ml/250 птици/ден или 1 ml/50 l вода
Пуйки, гъски - 1 ml/150 птици/ден
Пилета, патета, гъсета в седните възрасти:
1 седмица-1ml/800-1000 пт./ден или 1 ml/25 l вода
2 -3 седмици - 1 ml/600- 800 птици/ден
4-6 седмици - 1 ml/ 300-500 птици/ден
над 6 седмици - 1 ml/300 птици/ден
Пуйчета в следните възрасти:
1-2 седмица - 1 ml/700- 800 птици/ден
3-5 седмица - 1 ml/500-700 птици/ден
6-10 седмица - 1 ml/300-500 птици/ден

над 10 седмици- 1 ml/200-300 птици/ден
Прасета, агнета, ярета /5 kg m/-1 ml/ 200 глави/ ден
Телета, жребчета /50 kg m/ - 1 ml/40 глави/ ден
Свине /100 kg m/- 1 ml/20 глави/ ден
Коне, говеда /500 kg m/ - 1 ml/4 глави/ден
Съхранение: При температура от 10 до 25°С, на тъмно и защитено от студ място.
Срок на годност:12 месеца.
КОМБИЗОЛ D3
течен концентрат на витамин Д3
Състав: Витамин Д3 (Cholecalciferolum) 100 000 UI в 1 ml.
Показания: Коригира разстройствата на метаболизма на костите /рахит,
остеомалация/, предпазва от развитие на остеопороза и тибиална дисхондроплазия,
понижена носливост и лошо качество на яйчната черупка, ниска люпимост, слеродилна
пареза в съчетание с калциеви препарати и въобще при нарушена обмяна на калция и
фосфора и във връзка с хиповитаминоза Д.
Приложение: Комбизол Д3 се дава на животните след разтварянето му във водата за
пиене или в млякото. С профилактична цел препаратът се дава в продължение на 1020 дни в указаните дози. Във връзка с терапевтичното даване на препарата
дозировката може да се увеличи съгласно предписанието на ветеринарния лекар.
Готовият разтвор тябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина и да се
изразходва възможно най-бързо.
Дозировка:
Кокошки, патици - 1 ml/250 птици/ден или 1 ml/50 l вода
Пуйки, гъски - 1 ml/150 птици/ден
Пилета, патета, гъсета в седните възрасти:
1 седмица-1ml/800-1000 пт./ден или 1 ml/25 l вода
2 -3 седмици - 1 ml/600- 800 птици/ден
4-6 седмици - 1 ml/ 300-500 птици/ден
над 6 седмици - 1 ml/300 птици/ден
Пуйчета в следните възрасти:
1-2 седмица - 1 ml/700- 800 птици/ден
3-5 седмица - 1 ml/500-700 птици/ден
6-10 седмица - 1 ml/300-500 птици/ден
над 10 седмици- 1 ml/200-300 птици/ден
Прасета, агнета, ярета /5 kg m/-1 ml/ 200 глави/ ден
Телета, жребчета /50 kg m/ - 1 ml/40 глави/ ден
Свине /100 kg m/- 1 ml/20 глави/ ден
Коне, говеда /500 kg m/ - 1 ml/4 глави/ден
Опаковка: 250 ml.
Съхранение: При температура от 10 до 25°С, на тъмно и защитено от студ място.
Срок на годност:12 месеца.

КОМБИЗОЛ СЕ
Комплексен концентриран препарат съсдържащ витамин Е, D3, и Селен.
Състав: Съдържание на активните вещества в 1 литър:
Витамин Е
200 000 мг
Витамин D3
8 000 000 UI
Селен
200 мг
Разтвор с млечно бял цвят, който се смесва с питейната вода във всякакви
съотношения.

Показания: Препаратът се използва при стресови състояния, не достаъчно хранене и
преди всичко за предотвратяване на ендокринни разстройства и при изменение на
двигателно опорния апарат, също така като спомагателно средство при лечение на
заболяванията на сърдечно – съдовата система. Кобизол СЕ повишава половата
активност на племенните животни, качеството на полученото месо, действа също
срещу внезапната смърт в последната фаза на отглеждане на свине и птици.
Дозировка:
Кокошки, патици
1 мл/50 птици на ден
Пуйки и гъски
1 мл/30 птици на ден
Пиленца, патенца и гъсета :
1-ва седмица
1 мл/100 птици на ден
2-3-та седмица
1 мл/50-80 птици на ден
4-6-та седмица
1 мл/30-50 птици на ден
над 6-тата седмица
1 мл /20-30 птици на ден
Пуйчeта:
1-2-ра седмица
1мл/80 птици на ден
3-5-та седмица
1 мл/50-70 птици на ден
6-10 –та седмица
1/30-50 птици на ден
над 10 седмична възраст
1 мл/20-30 птици на ден
Телета и жребчета ( 50 кг живо тегло)
1мл/3 животни на ден
Прасенца, агнета и козленца (5 кг живо тегло)
1 мл/20 животно на ден
Прасета (100 кг живо тегло)
1 мл/3 животни на ден
Коне и говеда (500 кг живо тегло)
1 мл/1 животно на ден
Норки, нутрии и зайци (5 кг живо тегло)
1 мл/20 животни на ден
Приложение:
Препаратът се залага след като е разтворен в питейна вода или мляко. За
профилактични цели се използва в продължение на 3 до 7 дни в по-горе оказаните
дози. Приложението може да се повтори след 8 седмици. Приготвения разтвор трябва
да се пази от пряка слънчева светлина и да се използва до 24 часа.
Съхранение: При температура 10-25 С на тъмно.
Срок на годност: 18 месеца от датата на производство.

КОМБИЗОЛ Е
течен концентрат на витамин Е
Състав: Витамин Е (atokoferoli acetas) 200 mg в 1 ml.
Показания: Коригира разстройствата в плодовитоста на женските и мъжките животни,
мускулна миопатия, мускулна дистрофия на малките, енцефаломалация свързана с
храненето и есксудативна диатеза на домашните птици, свине и дивеча. За
профилактика на сърдечносъдови разстройства, за предпазване от внезапна смърт в
заключителния етап на угояването на птици и свине. За профилактика на масната
дегенерация на черния дроб, наличие на ММА синдром, при някои ендокринни
заболявания и въобще при хиповитаминоза Е.
Начин на приложение:Комбизол Е се дава на животните разтворен във водата за
пиене или млякото. С профилактична цел препарата се дава в продължение на 3-10
дни в указаните дози. Във връзка с терапевтичното даване на препарата дозировката
може да се увеличи два пъти. Готовият разтвор трябва да бъде защитен от пряка
слънчева светлина и да се изразходва възможно в най-къс срок.
Дозировка:
Кокошки, патици – 1 ml/20 птици/ден или 1 ml/4 l вода
Пуйки, гъски – 1 ml/10 птици/ден
Пилета, патета, гъсета в следните възрасти:
1 седмица-1 ml/100 птици/ден или 1 ml/2 l вода

2 - 3 седмици – 1 ml/50 - 80 птици/ден
4 - 6 седмици – 1 ml/30 - 50 птици/ден
над 6 седмици – 1 ml/20 - 30 птици/ден
Пуйчета в следните възрасти:
1 - 2 седмици – 1 ml/80 птици/ден
3 - 5 седмици – 1 ml/50 - 70 птици/ден
6 - 10 седмици – 1 ml/30 – 50 птици/ден
над 10 седмици- 1 ml/20 - 30 птици/ден
Прасета, агнета, ярета/5 kg m/ - 1 ml/10глави/ден
Телета, жребчета/50 kg m/- 1ml/2 глави/ден
Свине /100 kg m/ -1 ml/2 глави/ден
Коне, говеда /500 kg m/-1ml/ глава/ден
Кучета, нутрий /10 kg m/-1 ml/5 глави/ден
Норки, котки, зайци/5 kg m/-1 ml/10 глави/ден
Съхранение: При температура от 10 до 25°С , на тъмно и защитено от студ място.
Срок на годност: 12 месеца

КОМБИЗОЛ ПЛЮС
Ободряващ рехидратационен продукт
Изравнява електролитното съотношение.
Състав: (Съдържание на действащите вещества в 1л):
Натрий
39 мг
Калций
14 мг
Фосфор
12 мг
Бетаин
40 мг
D-глюкоза
558 мг
Лимонена киселина
6,6 мг
Разтвора има млечен цвят, смесва се с питейната вода във всяко съотношение.
Показания:
Препарата Комбизол Плюс е източник не енергия и се използва за приготвянето на
ободряващ разтвор с питейна вода, при умора, след натоварване, която води дo
изтощение на орагнизма, при стресови ситуации, например висока или ниска външна
температура и манипулации (транспорт, ваксинации и др). Поддържа високото ниво на
вода в тъканите, изравнява електролитното съотношение в организма и действа
детоксативно, по време на спортно и работно натоварване.
Дозировка:
Птици (бройлери)
1500 – 2000 мл/1000 л питейна вода
Кокошки носачки
25 – 50 мл/100 птици/ден
Пуйки, гъски
30 – 60 мл/100 птици/ден
Свине
4 – 15 мл/на ден на животно
Прасета между 8 и 30 кг живо тегло
4 -15 мл/на животно
Свине майки и нерези
75 – 150 мл/на ден на животно
Телета и жребчета
50 – 100 мл/на ден на животно
Бременни кобили
100 – 150 мл/на ден на животно
Работни и спортни коне (леки породи)
100 – 150 мл/на ден на животно
Средни породи
150 – 200 мл/на ден на животно
Тежки породи
200 – 250 мл/ на ден на животно
Начин на използване: препаратът се дава на животниите след добро разтваряне в
питейна вода , препоръчва се да се използва 1/7 дни в указаните по-горе дози.
Готовият разтвор трябва да се пази от пряка слънчева светлина и да се приготвя всеки
ден. Не трябва да се ползва неразреден препарат.
Условия при съхранение: да се съхранява при температура 10 -25 C на тъмно място.

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство.

КОМБИЗОЛ Б Kомплекс
Състав: Активни вещества: вит.Б1 3,6 кг/мл или (vitamin B1), вит.Б2 4,5 мг/мл (vitamin
B2), вит.Б6 5,0 мг/мл (vitamin B6), вит.Б12 0,015 мг/мл (vitamin B12), пантенол 9,0 мг/мл
(calcium pantothenate), никотинамид (niacinamide) 30,0 мг/л, биотин 0,03 мг/л,
холинхлорид 27,0 мг/мл
Помощни вещества: глицерол, калиев сорбат
Носител:дестилирана вода
Влага 75%
Приложение: Комбизол Б Комплекс е предназначен за всички видове стопански
животни със завишена потребност от вит.Б. Използва се, например, при нарушения на
нервната система, за подобряване качеството на кожата, за добро развитие на плода,
повишаване имунитета на малките, при птиците – за подобряване на оплождането и
люпенето.
Мерки за безопасност:Да се пази от деца.
Забележка: да се пази от светлина и замръзване. Само за животни.
Годен до: посочено е на опаковката. След отваряне да се използва до 2 месеца.
Номер на партидата: посочен на опаковката
Начин на употреба:
Комбизол Б-Комплекс се добавя към питейната вода обикновено за период от 3 до 5
дни. При половин доза се дава в продължение на 6-10 дни. Разтворът да се пази от
пряка слънчева светлина.
Условия на съхранение:
При температура до 25 С⁰ в оригинални опаковки
Начин на ликвидация на опаковките, вкл.на остатъци от препарата:
Неизползваният препарат или отпадъците, които произхождат от него, трябва да бъдат
ликвидирани съгласно действащите правни разпоредби на РЧ
Номер на разрешителното: 103-09/С
Начин на дистрибутиране: в търговската мрежа, без ограничения
Дозировка:
Птици:
0,5-1 л/1000 л питейна вода 3-5 дни
Прасета:
3-5 мл/бр/ден или 1л/1000 л питейна вода
Говеда:
3-5 мл/бр/ден или 0,5 л/1000 л питейна вода
Овце, кози:
1-2 мл/бр/ден или 1 л/3000 л питейна вода
Коне
3-5 мл/бр/ден или 0,5 л/1000 л питейна вода

Водоразтворими витамини
С-КОМПОЗИТУМ
Водоразтворим прахообразен концентрат на витамин С в концентрация 25 % и 50 %
Състав:
Витамин С – 250 000 mg – 25 %
Витамин С – 500 000 mg– 50 %
Пълнител до 1 кг.
Показания: За усилване на имунната система на организма срещу инфекциозни
заболявания, в частност, при малките на всички видове животни.При натоварване на
организма вследствие на стрес, причинен при транспортиране или при повишена

температура, при всички видове натоварвания на организма.При дерматози, анемии,
кръвотечения, при нарушено възпроизводство.
Начин на приложение :
Препаратът се подава смесен с водата за пиене 1:10 или с фуража за деня.
Дозировка :С профилактическа цел препаратът се дава 5-25 дена, а терапевтичните
дози са 2-3 пъти
по-високи от профилактичните.
Дозировка :
С-композитум 25 %
С-композитум 50 %
Подрастващи
50-150 мл/1 глава
25-75 г/ 1 глава
Прасета (20-50 кг ж.м)
800-1200 мл/ 1 глава
400-600 г/1 глава
Свине майки и нерези
4000-6000 мл/1 глава
2000-3000 г/ 1 глава
Карентен срок :Няма
Съхранение :На сухо и тъмно, в оригинално затворени опаковки.
Срок на годност : 12 месеца

СУПЕРВИТ S
Мултивитаминен водоразтворим концентрат за бозайници на прах
Състав:
Витамин А - 5 000 000 UI
Витамин С - 10 000 mg
Витамин D3 - 500 000 UI
Витамин В12 - 10 mg
Витамин Е - 10 000 МЕ
Фолиева киселина - 500 mg
Витамин В1 - 2000 mg
Витамин Н - 30 mg
Витамин В2 - 4000 mg
Витамин РР - 15 000 mg
Витамин В6 - 2000 mg
Пълнител до 1 kg
Калциев пантотенат - 6000 mg
Показания: Преди всичко за период на повишено натоваране на организма или стрес,
при всички видове и категории домашни бозайници. За повишаване жизнеността на
малките след раждане и отбиване, за поддържане на оптимален ръст и развитие.
Препаратът оказва положително действие върху възпроизводствената способност и
правилния ход на бременността и лактацията. Той може да се използва за
подобряване на телосложението и общото здравословно състояние на животните.
Начин на приложение: Дневната доза от препарата, преди да се употреби, се
размесва с малко питейна вода в (съотношение 1:10) и в това състояние се размесва с
водата за пиене за деня. Дава се в продължение на 4-5 дни. След 3-4 седмична пауза
може да се продължи отново с даването на препарата. Той може да се използва под
формата на премикс, като се размесва добре с храната.
Дозировка:
Дневна доза на 10 kg m на животно - 0.5 - 1 g
Дневна доза на 1 животно:
теле, конче /50-100 kg m/ - 5-10 g.
прасе, агне, козле – 2 - 3 g.
свине /20-50 kg m/ - 2 - 5 g.
свине /50-120 kg m/ - 5 - 10 g.
свине майки , нерези – 10 - 20 g.
коне /500 kg m/ - 30 - 40 g.
зайци, нутрии, котки, кучета - 0.5 -1 g /10 kg m/.
Теглото на равна чаена лъжичка Супервит е равна на около 3 g, а теглото на равна
супена лъжица е около 9 g.
Начин на съхранение: На сухо и защитено от светлина място.
Срок на годност: 12 месеца.

СУПЕРВИТ D
мултивитаминен водоразтворим концентрат за домашни птици на прах
Състав :
Витамин А - 5 000 000 UI
Витамин C - 10 000 mg
Витамин D3 - 500 000 UI
Витамин В12 - 10 mg
Витамин Е - 5000 UI
Фолиева киселина - 500 mg
Витамин К3 - 2000 mg
Витамин Н - 30 mg
Витамин B1 - 2000 mg
Инозитол - 2000 mg
Витамин В2 - 4000 mg
Витамин РР - 15 000 mg
Витамин В6 - 2000 mg
Пълнител до 1 kg
Калциев пантотенат - 6000 mg
Показания: Преди всичко в период на физическо натоварване на организма или на
стрес, при за всички видове и категории домашни птици. За подобряване люпимостта
на яйцата, за увеличаване на оплодяемостта и носливостта, за развитието и
поддържането на младите птици, за угояване и разплод, за подобряване
жизнеспособността и за добро здравословно състояние. Препаратът се препоръчва
след заболявания.
Начин на приложение: Дневната доза от препарата се разтваря с малко вода (в
съотношение 1:10) и в това състояние се смесва с питейната вода на птиците за деня
в продължение на 4 - 5 дни. Той може да се даде повторно след 3 - 4 седмици.
Концентратът може да се дава под формата на премикс, добре размесен в храната.
Дозировка: Дневната норма на 10 kg m на домашните птици е
1.5 - 2 g.
Дневна норма на брой птици:
кокошки, фазани – 2.5 - 3 g /10 птици/ или 1.5 g/1 l вода
патици, токачки - 3- 4 g /10 птици/ или 1.5 g/1 l вода
пуйки , гъски – 4 - 5 g /10 птици/ или 2 g/1 l вода
гълъби, пъдпъдъци, яребици- 0.5 - 1 g /10 птици или 1 g/1 l вода
млади птици до 4-седмична възраст- 1 - 2 g /10 птици/или 2 g/1 l вода
млади птици над 4-седмична възраст- 2 - 3 g /10 птици/1.5 g/1 l вода.
Масата на 1 равна чаена лъжичка от Супервита е равна на около 3 g, а масата на 1
равна супена лъжица е около 9 g.
Опаковка: Пакети от 100 g, 3 kg.
Начин на съхранение: На сухо и тъмно място.
Срок на годност: 12 месеца.

Б-КОМПОЗИТУМ
водоразтворим концентрат на витамини от група В
Състав на концентрата:
Витамин В1-3000 mg
Витамин В2 -6000 mg
Витамин В6-5000 mg
Витамин В12 -10 mg
Калциев пантотенат-15000 mg
Витамин РР-40000 mg
Витамин Н-40 mg
Инозитол-2000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: При различни разстройства,произлизащи от недостатък на витамини от
група В. В период на стрес, висока продуктивност, интензивнаст на растеж. За

подобряване способността за възпроизводство и намаляване на ембрионалната
смъртност, както и за доброто развитие на плода и за повишаване жизнеността на
новородените. При домашните птици - за подобряване носливостта, оплодяемостта и
люпимостта на яйцата. Препаратът може да се използва при различни заболявания
засягащи кожата, оперението и козината, разстройства на нервната система, при
анемии, перози и някои заболяванияна храносмилателния тракт. Удобен е да се
използване при гушене на патици и гъски през последната половина на периода.
Използва се прилечение със сулфонамиди и кокцидиостатиции след тях.
Приложение: С водата за пиене или добре размесен с храната за деня.
Дозировка:
Животно:
профилактична доза
лечебна доза
пилета до 3седмици
0.1–0.5g/10 пилета
0.2 –1g/10 пилета
пилета над 3седмици
0.5-1 g /10 пилета
1-2 g /10 пилета
кокошки, патици
1-2 g /10 птици
2 -4 g /10 птици
гъски, пуйки
4-5 g /10 птици
8-10 g /10 птици
гълъб
0.5 g /10 птици
1.0 g /10 птици
телета, жребчета
2 -4 g /глава
4-6 g /глава
прасета,агнета,ярета
0.5 g/глава
1.0g/глава
свинe/20-50kg/
3-6 g /глава
4-6g /глава
свине-майки, коне
3-6 g /глава
6-10 /глава
зайци,кучета,котки
0.5 g /глава
1.0g /глава
Срок на годност: 12 месеца.

Премикси
АМИНОВИТАН С2 ПЛЮС
премикс за свине над 65 kg интензивно угояване
Съдържание в 1 kg:
Витамини:
Микроелементи:
ВитаминА – 1000000 UI
Кобалт - 95 mg
ВитаминD3 – 150000 UI
Мед - 2000 mg
ВитаминЕ - 1500 mg
Желязо – 12000 mg
ВитаминК3 - 100 mg
Йод - 76 mg
ВитаминВ1 - 100 mg
Манган - 4000 mg
ВитаминВ2 - 400 mg
Цинк – 14000 mg
ВитаминВ6 - 200 mg
Селен - 38 mg
ВитаминВ12 – 2.5 mg
Витамин РР - 2000 mg
Калциев пантотенат - 1500 mg
Холин - 15000 mg
Антиоксидант - 20000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан С2+ е предназначен за добавяне към насипна и гранулирана
форма на комбинирания фураж за свине над 65 kgкоито са подложени на интензивно
угояване.
Дозировка: 5 kg премикс за 1 t комбиниран фураж (0.5%).
Карентен срок Няма.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН С1

премикс за свине до 65 kg
Съдържание в 1 kg:
Витамини:
Микроелементи:
ВитаминА – 1000000 UI
Кобалт - 95 mg
ВитаминД3 – 200000 UI
Мед - 4000 mg
ВитаминЕ - 2400 mg
Желязо – 16 000 mg
ВитаминК3 - 100 mg
Йод - 76 mg
ВитаминВ1 - 150 mg
Манган - 5000 mg
ВитаминВ2 - 600 mg
Цинк – 18000 mg
ВитаминВ6 - 200 mg
Селен - 38 mg
ВитаминВ12 - 3 mg
Витамин РР - 3000 mg
Калциев пантотенат - 1600 mg
Холин – 10000 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан С1 е предназначен за добавяне към насипна или гранулирана
форма на комбинирания фураж за свине до 65 kg.
Дозировка: 5 kg премикс за 1 t комбиниран фураж (0.5%).
Карентен срок: Няма.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН РОП
премикс за ранно отбити прасенца от 5kg до 20 kg
Съдържание в 1 kg:
Витамини
Микроелементи
Витамин А – 300 000 UI
Кобалт – 13.75mg
Витамин D3 – 50000 UI
Мед - 3370 mg
Витамин Е - 1000 mg
Желязо - 2500 mg
Витамин К3 – 35 mg
Йод - 11 mg
Витамин В1 - 45mg
Манган - 880mg
Витамин В2 - 120 mg
Цинк - 3000 mg
Витамин В6 - 50 mg
Селен – 5.5mg
Витамин В12 - 1 mg
Калций – 190 000 mg
Витамин РР - 550 mg
Фосфор – 56 000 mg
Калциев пантотенат - 300 mg
Натрий – 33 000 mg
Витамин Н – 2.5 mg
Фолиева киселина – 20 mg
Витамин С – 1000 mg
Холин – 10 000 mg
Антиоксидант - 4000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан РОП е предназначен за добавяне към насипна и гранулирана
форма на комбинирания фураж за прасета от 5 до 20 kg.
Дозировка: 40 kg премикс за 1 t комбиниран фураж(4%).
Карентен срок:
Няма.
Срок на годност:
6 месеца.

АМИНОВИТАН С2

премикс за свине над 65kg
Съдържание в 1 kg:
Витамини:
Микроелементи:
ВитаминА – 600000 UI
Кобалт - 95 mg
ВитаминД3 – 80 000 UI
Мед - 2000 mg
ВитаминЕ - 1000 mg
Желязо – 12000 mg
ВитаминВ1 - 100 mg
Манган - 4000 mg
ВитаминВ2 - 400 mg
Цинк – 14 000 mg
ВитаминВ6 - 120 mg
Селен - 38 mg
ВитаминВ12 – 2.5 mg
Йод - 76 mg
Витамин РР - 1400 mg
Калциев пантотенат - 720 mg
Антиоксидант – 20 000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан С2 е предназначен за добавяне към насипна или
гранулирана форма на комбинирания фураж за свине над 65kg.
Дозировка: 5 kg премикс за 1 t комбиниран фураж (0.5%).
Карентен срок: Няма.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН Бр2
премикс за гроуерния финишерния периода при бройлери
Съдържание в 1kg:
Витамини
Микроелементи:
Витамин А – 2000000 UI
Кобалт- 80 mg
ВитаминД3- 400000 UI
Мед - 1600 mg
Витамин Е - 4000 mg
Желязо – 12 000 mg
Витамин К3- 400 mg
Йод - 180 mg
Витамин В1- 400 mg
Манган – 16 000 mg
Витамин В2 - 800 mg
Цинк – 10 000 mg
Витамин В6 - 600 mg
Селен - 34 mg
Витамин В12 - 4 mg
Витамин РР- 4200 mg
Калциев пантотенат - 1200 mg
Витамин Н - 10 mg
Фолиева киселина - 200 mg
Холин хлорид – 60000 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан Бр2 е предназначен за добавка към насипна или гранулирана
форма на комбинирания фураж за бройлери след 15-ия ден.
Дозировка: 5 kg премикс за 1 t комбиниран фураж (0.5%).
Начин на съхранение: На сухо и проветриво място в склад защитен от вредители.
Карентентен срок: Няма.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН Бр1
премикс за стартерния период при бройлери

Съдържание в 1 kg:
Витамини: Микроелементи:
ВитаминА – 2000000 UI
Кобалт - 80 mg
ВитаминД3- 400000 UI
Мед - 1600 mg
ВитаминЕ - 6000 mg
Желязо – 12000 mg
ВитаминК3 - 400 mg
Йод - 180 mg
ВитаминВ1 - 600 mg
Манган – 16000 mg
ВитаминВ2 - 800 mg
Цинк – 10000 mg
ВитаминВ6 - 600 mg
Селен - 34 mg
ВитаминВ12 - 4 mg
ВитаминРР - 5000 mg
Калциев пантотенат - 2000 mg
ВитаминН - 15 mg
Фолиева киселина - 240 mg
Холин - 60 000 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Пълнител до 1 kg
Показания: Аминовитан Бр1 е предназначен за добавка към насипна или гранулирана
форма на комбинирания фураж за бройлери - стартерен период от 0 до 14 дни.
Дозировка: 5kg премикс за 1t комбиниран фураж(0.5%).
Карентен срок: Няма.
Начин на съхранение: На сухо , чисто и добре проветрено място , защитено от
вредители.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН Н
Премикс за носачки
Съдържание в 1 кг:
Витамини:
Микроелементи:
Витамин А – 2 200 000 UI
Кобалт – 60mg
ВитаминД3 – 400 000 UI
Мед - 1 300 mg
ВитаминE – 2400 mg
Желязо– 6 000 mg
ВитаминК3 – 300 mg
Йод– 140 mg
ВитаминB1– 300 mg
Манган– 16 000 mg
ВитаминB2 – 1000 mg
Цинк– 13 000 mg
ВитаминB6 – 300 mg
Селен– 30 mg
ВитаминB12 – 2,5 mg
ВитаминPP – 3000 mg
Калциев пантотенат – 1 600 mg
Витамин Н – 10 mg
Фолиева киселина – 60 mg
Холин – 60 000 mg
Aнтиоксидант – 10 000 mg
Показания: Аминовитан Н е предназначен за добавка към насипна или гранулирана
форма на комбинирания фураж за кокошки носачки.
Дозировка: 5 кг премикс за 1т комбинаран фураж (0,5%).
Карентен срок: няма.
Начин на съхранение: На сухо, чисто и добре проветрено място, защитено от
вредители.
Срок на годност: 6 месеца

АМИНОВИТАН ДК
премикс за дойни крави.
Съдържание в 1 kg: – зимна дажба:
Витамини:
Микроелементи:
ВитаминА – 6000000 UI
Кобалт - 290 mg
ВитаминD3 – 750000 UI
Мед - 5050 mg
ВитаминЕ – 8500 mg
Йод - 725 mg
Манган – 14 050 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Цинк – 36 250 mg
Пълнител до 1 kg
Селен - 45 mg
Съдържание в 1 kg:– лятна дажба:
Витамини:
Микроелементи:
Витамин А – 3 000000 UI
Кобалт - 290 mg
ВитаминD3 – 750000 UI
Мед - 5050 mg
ВитаминЕ – 8500 mg
Йод - 725 mg
Манган – 14 050 mg
Антиоксидант – 20000 mg
Цинк – 36 250 mg
Пълнител до 1 kg
Селен - 45 mg
Показания: Аминовитан ДК е предназначен захранителна добавка къмкомбинирания
фураж за лактиращи крави I-ва и II-ра фаза на лактацианния период.
Дозировка: 5 kg премикс за 1 t комбиниран фураж (0.5%).
Карентен срок: Няма
Начин на съхранение: На сухо , чисто и добре проветрено място.
Срок на годност: 6 месеца.

АМИНОВИТАН S 4-плюс
Допълващ минерален фураж за дойни крави и телета
Състав: варовиков дихидрогенфосфат, натриев хлорид, магнезиев оксид , пшенично
брашно
Аналитичен състав:
Пепел

88,4%

Калций

14,0%

Фосфор

7,0%

Натрий

9,5%

Магнезий

7,0%

Добавки в 1 кг фураж:
Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен
ефект:
Витамин А
Витамин D3

1000

900 000,0 м.е.
110 000,0 м.е.

Витамин Е (като алфа-токоферол)

1 100,0 мг

Съединения на микроелементи:
Карбонат/хидрокси/кобалтов монохидрат, 2CoCO3, 3Co/OH/2.N2O
(като Со)

20,0 мг.

Меден сулфат пентахидрат, CuSO4.5 H2O (като Cu

1 000,0 мг.

Калиев йодид, КТ (като йод)

110,0 мг

Манганов оксид, MnO (като Mn)

5 000,0 мг

Цинков оксид, ZnO (като Zn)

6 000,0 мг

Натриев селенат, Na2SeO3 (като Se)

30,0 мг

Антиоксиданти:
Бутилхидрокситолуен

105,0 мг

Етоксихин

77,7 мг

Бутилхидроксианизол

14,0 мг

Съдържа също така и естествени овкусители:
(ароматизиращи вещества: вещества, включването на които във фуражите увеличава
мириса или апетитността на храната.
Начин на употреба: за дойни крави:

100-300 гр./дневно

подрастващи говеда: 50-150 гр./дневно.
При балансирано съдържание на калций и фосфор. Комбинация от царевичен силаж и
силаж от детелина и трева, при хранене със сено
и ливадни треви.
Маса: 20 кг хартиени чували
Съхранение: най-добре на палети, на сухо и тъмно място, при температура до 25⁰ С
Производител: Троу Нутришън Биофактори,

