
ESVEX ORAL 
 

ΠΟΣΙΜΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ  
 

Για την αντιμετώπιση της Έλλειψης Βιταμινών και Ανόργανων 
συστατικών 

 
  

Σύσταση 
 

Βιταμίνη Ε……………………………………..100g 
Σεληνιώδες άλας (σεληνιώδες νάτριο Ε-8)……500mg 
Έκδοχα μέχρι τελικού όγκου…………………1.000ml. 
 
To ESVEX ORAL προλαμβάνει την ανεπάρκεια Βιταμίνης Ε και Σεληνίου, 
που συνήθως εμφανίζεται σε ζώα που σιτίζονται με υψιθερμιδικά σιτηρέσια, 
πλούσια σε λίπη. 
 

Ο συσχετισμός βιταμίνης Ε και σεληνίου λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό κατά 
των λιπών.  
 

Παράγοντες καταπόνησης, όπως η μεταφορά των ζώων, οι κλιματικές 
μεταβολές, οι απότομες αλλαγές στη σίτιση κλπ καθώς και ο ταχύς αυξητικός 
ρυθμός των νεαρών ζώων απαιτούν την παροχή διαιτητικού συμπληρώματος 
Βιταμίνης Ε και Σεληνίου. 
 
Ενδείξεις 
 

• Ανεπάρκεια ΒΙταμίνης Ε και Σεληνίου σε πτηνά και θηλαστικά: 
εγκεφαλομαλάκυνση (“Crazy chick disease”), μυϊκή δυστροφία των 
παραγωγικών ζώων, μυοπάθεια του μυώδους στομάχου και της 
καρδιάς των ινδορνιθίων (“Gizzard myopathy”), διαιτητική 
μικροαγγειοπάθεια των χοίρων (“Mulberry heart disease”), ενζωοτική 
μυϊκή δυστροφία των μόσχων, αμνών και πουλαριών (“White muscle 
disease”) 

• Αιμορραγικό σύνδρομο του λιπώδους ήπατος (“Fatty liver 
haemorrhagic syndrome”) 

• Ενίσχυση της ανοσίας 
• Κατακράτηση του πλακούντα. 

 
 

Τρόπος χορήγησης και δοσολογία 
 
Αναμείξτε στο πόσιμο νερό ή στο φύραμα επί πέντε ημέρες. 
Γενική δοσολογία:  2 λίτρα / τόνο τροφής  ή  1ml / λίτρο πόσιμου νερού. 
 
 
 
 



 
Σημαντικές πληροφορίες για την ανεπάρκεια Σεληνίου και 

Βιταμίνης Ε 

 
Η υψηλή περιεκτικότητα των σιτηρεσίων σε πολυακόρεστα λίπη μπορεί να 
σχετίζεται με παθολογικές καταστάσεις που προκαλούνται από την 
ανεπάρκεια Βιταμίνης Ε και Σεληνίου, καθώς τα σιτηρέσια αυτά, όταν είναι 
πτωχά σε Βιταμίνη Ε, σε Σελήνιο και σε συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες, 
είναι πλούσια σε υπεροξείδια. 
 
Οι μεγάλες ποσότητες πολυακόρεστων λιπών στο σιτηρέσιο προκαλούν στον 
οργανισμό των ζώων οξείδωση, που εμφανίζεται με τη μορφή μυϊκής 
δυστροφίας των γραμμωτών μυών, των μυών της καρδιάς κλπ.  
 
Η δραστηριότητα της Βιταμίνης Ε και εκείνη του Σεληνίου στο μεταβολισμό, 
που αλληλοσυμπληρώνονται, έχει να κάνει με τον έλεγχο των οξειδώσεων,  
προλαμβάνοντας κατά ένα μέρος τη δημιουργία υπεροξειδίων ή 
εξουδετερώνοντας αυτά που έχουν ήδη σχηματιστεί.   
 
Τα υπεροξείδια, διαθέτοντας μεγάλη οξειδωτική ικανότητα, βλάπτουν 
εξαιρετικά τον οργανισμό των ζώων, επειδή καταστρέφουν τη δομή των 
κυττάρων, ιδιαίτερα των γραμμωτών μυϊκών ινών. 
 
Το Σελήνιο είναι ένας ουσιώδης παράγοντας του μεταβολισμού, 
λειτουργώντας σαν βιολογικός αντιοξειδωτικός παράγοντας, σε συνεργασία με 
τη Βιταμίνη Ε. 
 
Στα πτηνά και στα θηλαστικά, η ανεπάρκεια πρόσληψης Σεληνίου και 
Βιταμίνης Ε προκαλεί την εμφάνιση μυϊκής εκφύλισης, όπως η μυϊκή 
δυστροφία,  και εξιδρωματικής διάθεσης. Η έλλειψη σεληνίου και Βιταμίνης Ε 
προκαλεί στα νεαρά πτηνά εγκεφαλομαλάκυνση. 
 
Το προϊόν ESVEX ORAL είναι το σπουδαιότερο διαιτητικό συμπλήρωμα 
Σεληνίου στις ζωοτροφές, με μέγιστη ποσότητα χορήγησης 0,5mg/kg 
πλήρους φυράματος. 
 
Συσκευασία 

1 λίτρο  και  5 λίτρα. 
         
                          
Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: « Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
                                                        ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
                                                        ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ– 17123 
                                                        ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727  
                                                        Φαξ: 210-9322389 
                                                        E-Mail:  karavias.sa@gmail.com  
 
 
     
 



 

Esvex Οral 
 Διατροφικό διάλυμα  

___________________________________________________________ 

 
Χορηγείται σε : 
Πουλερικά, κουνέλια, χοίρους, γίδες, πρόβατα, αγελάδες, άλογα  

 
Χορήγηση: 
Στο πόσιμο νερό. 

   Μαζί με την τροφή.  
 
Δοσολογία :  
Πτηνά: - 1 ml / λίτρο πόσιμου νερού  ή 1 ml / 5-10 κιλά ζώντος βάρους  
2 λίτρα / μετρ. τόνο τροφής 

                 
Συστατικά ανά 100 ml: 

Βιταμίνη Ε (E-307)  ....................................................    10 g. 
Σελήνιο (με μορφή άλατος του νατρίου)  (E-8) ………  50 mg. 
Έκδοχα  (μέχρι συνολικού όγκου)……………………. 100 ml. 

 
 
Περίοδος αναμονής: 
Δεν χρειάζεται    

 

Φύλαξη:   

Φυλάξτε το προϊόν σε  στεγνό και δροσερό μέρος, μακριά από φως. 

 

Nº  Παρασκευής:   

Reg Nr. DARP :  24.529-CAT 

 

ΠΡΟΪΟΝ  ΓΙΑ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  ΜΟΝΟ 

 

Συσκευασία :    � 1 L    �   5 L                            Σειρά:- 

                               Ημερ/νια Παρας/ης:- 

        Ημερ/νια Λήξης :- 

 s.p. veterinaria,s.a.                  Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: Α.Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε  

Ctra. Reus-Vinyols km. 4.1 P.O. Box 60                                                                                Προύσσης 54, Νέα Σμύρνη 171 23 

43330 RIUDOMS (SPAIN)                                                                                                     ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727 

Tel 34-977 850 170*-Fax 34-977 850 405                                                                             ΦΑΞ : 210-9322389 
                                                                                                                                       e-mail: a-a-karavias-ae@ath.forthnet.gr 

 


