
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 100% φυσικά προϊόντα,  
 χωρίς αντιβιοτικά,  
 για την προάσπιση της υγείας και τη βελτίωση των αποδόσεων 

 

 Διάθεση:  
 AAALLLLLLIIIVVVEEETTT συμπύκνωμα σε υγρή μορφή 30:1,  
 AAALLLLLLIIIVVVEEETTT   συμπύκνωμα σε ξηρή μορφή 30:1,  
 AAALLLLLLIIIVVVEEETTT συμπύκνωμα σε ξηρή μορφή 120:1. 
 

 Ενδείξεις:  
 Περιορισμός των νοσημάτων που προκαλούνται από μύκητες, από παράσιτα και από 
μικρόβια, όπως οι μυκοπλασμώσεις, οι σαλμονελλώσεις, οι κολοβακτηριδιάσεις και οι 
_μολύνσεις από κλωστρίδια (νεκρωτική εντερίτιδα)  
 Βελτίωση του επιπέδου ανοσίας 
 Προστασία του ήπατος και του καρδιαγγειακού συστήματος 
 Περιορισμός των απωλειών. Σε σμήνη πτηνών με χρόνιες παθολογικές καταστάσεις, ο ρυθμός 
απωλειών μειώνεται κατά 5%.   
 Βελτίωση των παραμέτρων αναπαραγωγής και εκκολαπτικότητας: περισσότερες επιβάσεις, 
μεγαλύτερη βιωσιμότητα των νεοσσών, περιορισμός της εμφάνισης σαλπιγγίτιδας, μείωση της 
ανομοιομορφίας στους νεοσσούς.  
 Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των σφάγιων. 
  

 Σύνθεση: 
Εκχύλισμα σκόρδου  

 

 Διάθεση στο εμπόριο : 
 Συμπύκνωμα σε υγρή μορφή, σε δοχείο 1 λίτρου και 5 λίτρων, 
 Συμπύκνωμα σε ξηρή μορφή, σε σάκους 10-25 κιλών. 

 

ALLIVET συμπύκνωμα σε υγρή μορφή 30:1  
Δοσολογία : 
 Πτηνά, χοίροι, κουνέλια: 100ml ανά 1.000 λίτρα πόσιμου 

νερού ή ανά 500kg φυράματος δύο φορές την εβδομάδα.   
 Επείγουσα αγωγή: 200ml ανά 1.000 λίτρα πόσιμου 

νερού επί 3-5 ημέρες. 
 Ενήλικα βοοειδή: 4-5ml ανά ζώο και ανά ημέρα ή 140ml

ανά τόνο τροφής. 
 Μόσχοι: 1-2ml ανά ζώο και ανά ημέρα σε 2-3 δόσεις. 
 Ψάρια: 200ml ανά 5.000kg ζώντος βάρους. 

 Επείγουσα αγωγή: 200ml ανά 2.500kg ζώντος βάρους. 
 Άλογα: 2-4ml ανά ζώο και ανά ημέρα. 

 
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 

 ALLIVET συμπύκνωμα σε ξηρή μορφή 30:1 
Δοσολογία : 
 Πτηνά, χοίροι, κουνέλια: 200g ανά 1.000-2.000kg 

φυράματος. 
 Ενήλικα βοοειδή: 4-5g ανά ζώο και ανά ημέρα ή 

140g ανά τόνο τροφής. 
 Μόσχοι: 1-2g ανά ζώο και ανά ημέρα. 
 Ψάρια: 200g ανά 2.500-5.000kg ζώντος βάρους. 
 Άλογα: 2-4g ανά ζώο και ανά ημέρα.  
 
AAALLLLLLIIIVVVEEETTT συμπύκνωμα σε ξηρή μορφή 120:1 
Δοσολογία : 
 Πτηνά, χοίροι, κουνέλια: 50g ανά 1.000-2.000kg 

φυράματος. 
 Ενήλικα βοοειδή: 1-1,25g ανά ζώο και ανά ημέρα ή 

35g ανά τόνο τροφής. 
 Μόσχοι: 0,25-0,5g ανά ζώο και ανά ημέρα. 
 Άλογα: 0,5-1g ανά ζώο και ανά ημέρα. 

 

AAALLLLLLIIIVVVEEETTT ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΥΥΥΚΚΚΝΝΝΩΩΩΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ 

 


