
AVIDRESS PLUS 

 

 
� διατήρηση της υγείας του ζωικού πληθυσμού 
�  εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού 
�  μεταβολική διαδικασία. 

 
Το Avidress Plus περιέχει λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, που δρώντας ως οξινοποιητές 
μειώνουν την τιμή του pH στο πόσιμο νερό και περιορίζουν έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης 
μολύνσεων. Περιέχει επίσης ανόργανες ουσίες, ιχνοστοιχεία, ρίγανη και κανέλα. Αυτό το 
μίγμα μαζί με τα λιπαρά οξέα βελτιώνει το μεταβολισμό. Τα περιστέρια που 
υποβάλλονται σ’ αυτήν την αγωγή είναι εμφανώς υγιέστερα. 
 
Εμπειρία: Πολλοί κτηνίατροι που έχουν ειδικευτεί στην παθολογία των περιστεριών 
επιβεβαιώνουν ότι σχεδόν ποτέ δεν ανιχνεύονται τριχομονάδες και βακτήρια σε 
επιχρίσματα που λαμβάνονται από τον πρόλοβο περιστεριών, στα οποία χορηγήθηκε 
Avidress Plus. 
 

Σύνθεση: Νερό, λακτουλόζη, 1,2-προπανοδιόλη. 
 

Συστατικά: Ολικές πρωτεΐνες 5,8%, ολικές λιπίδες 0,27%, ίνες 0%, τέφρα 0,2%, 
μεθειονίνη 0%, λυσίνη 0%, νάτριο 0%, υγρασία 97,4%. 
 

Κατάλογος πρόσθετων συστατικών ανά 1.000ml. 
Θρεπτικές ουσίες:  
Ιχνοστοιχεία: Χαλκός (Ε4) με μορφή οξικού άλατος 400mg, ψευδάργυρος (Ε6) με 
μορφή οξικού άλατος 120mg. 
Ουσίες τεχνολογικής προέλευσης: Μυρμηκικό οξύ (Ε236) 74.800mg, οξικό οξύ 
(Ε260) 23.400mg, μυρμηκικό αμμώνιο (Ε295) 58.000mg, προπιονικό οξύ (Ε280) 
37.400mg, κιτρικό οξύ (Ε330) 2.300mg.  
 

Δοσολογία: Χορηγείται καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, στους αγώνες, 
στην αναπαραγωγική περίοδο, στην περίοδο πτερόρροιας κλπ στη δοσολογία των 10ml 
(ένα δοσιμετρικό) σε 2 λίτρα πόσιμου νερού. Η παράλληλη χορήγηση κάθε άλλης 
φαρμακευτικής ουσίας θα πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από τη συμβουλή του 
υπεύθυνου κτηνιάτρου. Το Avidress Plus μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα 
Carni-Speed, UsneGano και Blitzform.  
 

Η ποσότητα του περιεχομένου που παγιδεύεται στο λαιμό του περιέκτη αντιστοιχεί σε 
10ml. 
 

Σημείωση: Αυτό το διατροφικό συμπλήρωμα επιτρέπεται να χορηγείται μόνο σε 
περιστέρια αγώνων και συντροφιάς, σε αναλογία μέχρι 5% στο σιτηρέσιό τους, εξαιτίας 
της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ιχνοστοιχεία.        
    
 Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Μεταβολές 
στο χρώμα του προϊόντος, όταν φυλάσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν 
επηρεάζουν τη δραστικότητά του. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
πρόκληση ζημιάς, που οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος.  
 
Καθαρό περιεχόμενο: 1.000ml, 5.000ml. 


