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Ειδική Μαγιά Μπύρας 
Συμπλήρωμα Διατροφής Χορηγούμενο μεμονωμένα σε κάθε Περιστέρι 

 

Για κτηνιατρική μόνο χρήση 

Αντιπρόσωπος για την ΕΛΛΑΔΑ: « Α. Α. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Ε. » 
                                                        ΠΡΟΥΣΣΗΣ 54 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
                                                        ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 17123 
                                                        ΤΗΛ: 210-9322303 / 210-9311727  
                                                               Φαξ: 210-9322389 
                                                        E-Mail: karavias.sa@gmail.com  
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ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 / 7793777 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ 
Ή ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 

 

 

• Ονομασία Προϊόντος  : PAVIFAC 

• Φαρμακευτική Μορφή : Σκόνη 

• Σύνθεση και Ιδιότητες : 1kg PAVIFAC περιέχει:  
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη................................. 51,0 % 
Ακατέργαστη Ίνες ......................................... 1,0 % 
Ασβέστιο........................................................ 0,3 % 
Ακατέργαστο λίπος......................................... 2,1 % 
Ακατέργαστη στάκτη...................................... 7,9 % 
Φώσφορος....................................................... 1,2 % 
Επιπλέον σ’αυτό προστίθενται: 
Κιτρικό οξύ..................................................... 10 gr 
Γύρι ανθέων..................................................... 30 gr 

 
Το PAVIFAC είναι μια επελεγμένη από την Röhnfried μαγιά μπύρας, ένα 
καθαρό και όχι μετουσιωμένο προϊόν, πλούσιο σε πολύτιμες πρωτεΐνες, 
σπουδαία ένζυμα, αναβολικά ιχνοστοιχεία και βιταμίνες με υψηλή διατροφική 
αξία χάρις στην προσθήκη γύρεως ανθέων και κιτρικού οξέος. Το PAVIFAC 
περιέχει ζυμοκαζεΐνη και σερεβιζίνη, δύο πρωτεΐνες που συνιστούν αξιόλογες 
πηγές όλων των απαραίτητων και βασικών αμινοξέων, όπως αργινίνη, ιστιδίνη, 
λυσίνη, κυστίνη, μεθειονίνη κ.τ.λ. 
Το PAVIFAC εξασφαλίζει ομοιόμορφη ανάπτυξη σ’όλα τα στάδια ανάπτυξης 
των περιστεριών και με τη βελτίωση της αξιοποίησης της τροφής που επιφέρει, 
ενισχύει τον σχηματισμό αντισωμάτων.  
Το PAVIFAC έχει μια πολύπλευρη επίδραση στην αύξηση της ανάπτυξης με 
το σύμπλεγμα των βιταμινών που περιέχει οι οποίες δρουν ως ενδιάμεσοι 
παράγοντες ενέργειας και μεταβολισμού. Η ειδική επίδραση της σερεβιζίνης 
(Bacillus cerevisial), της γύρεως και του κιτρικύ οξέος που περιέχει διευκολύνει 
και βελτιώνει την αξιοποίηση της τροφής, ειδικά δε σε συνδυασμό με τις 
βιταμίνες, επιδρά ευνοϊκά στην ανάπτυξη, στο νευρικό σύστημα, την ανάπτυξη 
του εμβρύου και τον σχηματισμό του φτερώματος . 

• Ενδείξεις : Ενίσχυση ανάπτυξης των περιστεριών, τόνωση των δυνάμεων, καλύτερες 
επιδόσεις, καλύτερη αξιοποίηση τροφής, βελτίωση αναπαραγωγικής ικανότητας 
και αμυντικών δυνάμεων του οργανισμού (ανοσίας), καλύτερο φτέρωμα κ.α.  

• Δοσολογία και Χορήγηση : 2 κουταλιές σούπας σε 1 κιλό ελαφρά βρεγμένης τροφής, 1-2 φορές την 
εβδομάδα. 

• Φύλαξη : Μετά την χρήση το κουτί σφραγίζεται καλά και διατηρείται σε ξηρό και 
δροσερό μέρος. 

• Συσκευασία : Κουτί 800gr. 
• Παρασκευαστής:   ROHNFRIED – GERMANY A DIVISION OF THE DR. HESSE BETRIEBS GMBH 


