
 

 

 
 
 

   
 

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ                                    
ΓΙΑ ΠΤΗΝΑ, ΚΟΥΝΕΛΙΑ, ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΗ 

 

 100% φυσικό προϊόν,  
 για εκτροφές χωρίς αντιβιοτικά 

  
    Το TANMIX είναι 100% φυσικό προϊόν και βασίζεται στο εκχύλισμα τανίνης από τα γλυκά 
κάστανα. Η τανίνη έχει στυπτική, αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση, λόγω της ικανότητάς 
της να δεσμεύει τις πρωτεΐνες και να απομονώνει τις τοξίνες και τα μικρόβια από τον εντερικό 
βλεννογόνο. Προστατεύει τον οργανισμό από την αφυδάτωση. Αντιδρά με την κυτταρική μεμβράνη 
των μικροβιακών κυττάρων, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό τους. Επίσης διαθέτει 
αντιαιμορραγικές ιδιότητες, σημαντικές σε περίπτωση βλάβης των τριχοειδών αγγείων.                        
___Η αντιδιαρροϊκή δράση της τανίνης είναι ταχεία και αποτελεσματική. 
    Η σταθερότητα της τανίνης στο TANMIX υποστηρίζεται από την ευγενόλη, το βασικό 
συστατικό του εκχυλίσματος γαρίφαλου. Η ευγενόλη είναι ισχυρό βακτηριοκτόνο, 
μυκητοκτόνο και πρωτοζωοκτόνο. Εξουδετερώνει τις μυκοτοξίνες. Στο γαστρεντερικό 
σωλήνα δρα διαστολικά, αναλγητικά και αντιφλογιστικά. Ανακουφίζει από τον τυμπανισμό 
και διεγείρει την έκκριση των πεπτικών ενζύμων. Λειτουργεί σαν αντισηπτικό και σαν 
αντιφλεγμονώδες στο ουροποιητικό σύστημα. Προστατεύει και αναγεννά το ηπατικό 
παρέγχυμα χάρη στην ισχυρή αντιοξειδωτική της δράση.  

 

 Δοσολογία: 
 Πτηνά, κουνέλια, χοίροι: 1 λίτρο ανά 1.000 λίτρα πόσιμου νερού επί 3 ημέρες τουλάχιστον. 
 Ενήλικα βοοειδή: 150-300ml ανά ζώο και ανά ημέρα, σε 2-3 δόσεις (προτείνεται), επί 3 ημέρες 

τουλάχιστον.   
 Μόσχοι: 50-150ml ανά ζώο και ανά ημέρα, σε 2-3 δόσεις (προτείνεται), επί 3 ημέρες τουλάχιστον.   
 Το Tanmix μπορεί να χορηγείται χωρίς διακοπή, ιδιαίτερα στα νεαρά ζώα, κατά τους 

πρώτους μήνες της ζωής τους.  
 

 Διάθεση: 
Δοχεία του 1 και των 5 λίτρων. 
 

 Ενδείξεις: 
 Μικροβιακές λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα και μη ειδική διάρροια.  

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη διάρροια σε λίγες ώρες. 
 Εντερικές διαταραχές των νεαρών ζώων (σε θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια). 
 Κολοβακτηριδιώσεις 
 Κοκκιδιώσεις και ιστομονάδωση. Τις αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά όταν χορηγείται τακτικά στα νεαρά πτηνά.  
 Μεταβολές στη σύσταση του φυράματος ή στο διατροφικό 

πρόγραμμα που ακολουθείται. 
 Δυσεντερία των χοίρων, εντερική αδενομάτωση των χοιριδίων. 
 Ως επιβραδυντικό της κινητικότητας της τροφής στο 

γαστρεντερικό σωλήνα, βελτιώνοντας την απορρόφηση 
θρεπτικών συστατικών. 

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 

Complementary Feeding Stuff: EU VET 
No:PL2408001p,  Centaur, Poland, 43-175 WYRY 
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