
Multivit-mix

Dozaj

Ýçindekiler:

NOTLAR: KULLANMADAN ÖNCE TALÝMATLARI OKUYUNUZ.

Dozaj: Süs kuþlarý:
• Ýlaç sonrasý bir doz olarak kullanýmý:05. L içme suyuna ya da 250 gr yiyeceðe 2 gr eklenmelidir.
• Tedavi dozu olarak kullanýmý: haftada iki kez 0.5 L içme suyuna ya da 250 gr. yiyeceðe 
1 gr eklenmelidir.
Multivit-mix içme suyuna eklenebilir ya da besleme ile enjekte edilebilir. Ölçüm kaþýðý 1+ 5 g.

200 g. Multivitamin

Kuru, doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayan yerlerde, 0-30°C arasýndaki sýcaklýkta saklayýnýz.
Raf ömrü ilk açýldýðý tarihten itibaren bir (1) yýldýr.
Seri numarasý ve son kullanma tarihi için pakete bakýnýz.
Ellerinizle doðrudan temasý önleyiniz.
Çocuklardan uzak tutunuz.
Yalnýzca hayvan tedavisinde kullanýlmaktadýr. Ýnsan tüketimi için gýda üretimine yönelik hayvanlar
için kullanýlmamaktadýr.
Boþ paketi ve artan ürünü ev artýklarýndan atýnýz.
Bu veteriner ilacý küçük hayvan muafiyet þemasýna baðlý olarak pazarlanmaktadýr.

2g / 1g

0,5 L

Multivit-mix hidroçözülebilir vitaminlerin ve glukozun özel bir karýþýmýdýr. 
Bu vitaminler kuþlarýn metabolizmasý için büyük önem taþýmaktadýr. 
Glukoz bu karýþýma kuþlara enerji saðlamasý için eklenmektedir.

Multivit-mix: 
• Direncin arttýrýlmasýna • Ýyi beslenmeye • En üst düzeyde iyileþmeye yardýmcý 
olur. Bir kuþun günlük vitamin gereksinimleri çok önemlidir, vitaminlerin 
olmamasý durumunda aþaðýda sayýlan problemler ortaya çýkabilmektedir. Örneðin:
• A vitamininin eksikliði eril ve diþilde düþük fertiliteye sebep olabilir,
enfeksiyonun daha kolay yayýlmasýna sebep olan solunum ve sindirim
sistemi kanalýnda deðiþikliklere sebep olup, bakýþý etkileyebilir, embriyolarýn
ölümüne yol açabilir.
• B grubu vitaminin oeksikliði sinir sistemi düzensizlikleri, geliþimde ve tüylerin
oluþmasýnda gecikme, yað metabolizmasýnda yorgunluk, zayýf kuluçka durumu
ve yavrunun zayýf geliþimine yol açabilir.
• D vitamini eksikliði Raþitizm ve yumuþak kabuklu yumurta gibi durumlara yol açabilir.

Multivitaminler haftada en az bir kez verilir:
• Büyüme, kuluçka dönemi ve beslenme süresince
• Aðýr kasýlma ve stres süresince
• Hastalýðýn tedavisi sonrasý, yavaþça hareket etme ve aþýlama.

2g / 1g

250 g

KARIÞIM

Ýçerik/         kg baþýna gehalten

D3 vitamini 250000 IE

B2 vitamini 230 mg

B12 vitamini 1250 mcg

Folik asit 25 mg

E vitamini 500 mg

C vitamini 1250 mg

Metiyonin 500 mg

Bakýr sülfat 100 mg

Manganez sülfat 75 mg

Sodyum sülfat 2500 mg

A vitamini 1000000 IE

B1 vitamini 100 mg

B6 vitamini 125 mg

Nikotin asit 1250 mg

Pantotenik asit 375 mg

K3 vitamini 142 mg

Biyotin 550 mcg

Demir sülfat 750 mg

Çinko sülfat 750 mg

Potasyum klorid 1500 mg

Etkileþim(ler)i: Bilinmemektedir. 

Kontraendikasyon(lar) (tedavinin uygun olmadýðý hal): aþýrý dozda kullanýmý.


