
 

 

 
 
 

   

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ 

ΚΑΙ ΟΞΙΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, 
 

ΠΟΥ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

 

 Για εκτροφές χωρίς αντιβιοτικά,  
 Για την προάσπιση της υγείας και τη βελτίωση των αποδόσεων,  
 100% υδροδιαλυτό 

 

 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
 Αυξητικός παράγοντας: Εύπεπτα οργανικά οξέα, απαραίτητα για τη λειτουργία του 

μεταβολισμού, πεψίνη, το σπουδαιότερο ένζυμο για το μεταβολισμό των πρωτεϊνών, και εκχύλισμα 
του φυτού Yucca schidigera, που συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας.  

 Απρόσκοπτη λειτουργία του εντέρου: Ισχυρή βακτηριοκτόνος και αντιδιαρροϊκή δράση.   
 Σημαντική βελτίωση στην πέψη των πρωτεϊνών και των ινών. 
 Επιβράδυνση της κινητικότητας της τροφής στο γαστρεντερικό σωλήνα και μείωση του pH με 

σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών, επομένως καλύτερη ανάπτυξη και 
ευνοϊκότερη τιμή του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής.   

 Άοσμα περιττώματα: Η καλύτερη πέψη περιορίζει το σχηματισμό αερίων (αμμωνία, μεθάνιο).    
Τα περιττώματα είναι πιο συνεκτικά και η στρωμνή παραμένει με λιγότερη υγρασία. 

 

 Διάθεση: 
Δοχεία του 1, των 5, των 10 και των 20 λίτρων. 
 

 Ενδείξεις:  
 Ιδιαίτερα συστήνεται σε σμήνη ορνιθίων κρεοπαραγωγής με διαταραχές στην ανάπτυξη. 

Βελτιώνει το ρυθμό ανάπτυξης και προάγει την κατανάλωση φυράματος. 
 Βελτιώνει τις αποδόσεις ακόμα περισσότερο, όταν χορηγείται ακόμα και σε υγιή πτηνά, καθ’ 

όλη την περίοδο της εκτροφής.  
 Συστήνεται για τις περιόδους θερμοπληξίας, γιατί προάγει την κατανάλωση νερού. 
 Συστήνεται για την τελευταία περίοδο πάχυνσης, όταν το φύραμα της ηλικίας αυτής 

στερείται αντικοκκιδιακού, επειδή αναστέλλει την ανάπτυξη των κοκκιδίων. 
  

 Σύνθεση: 
Οργανικά οξέα, εκχύλισμα του φυτού Yucca schidigera, πεψίνη, χαλκός.  
 

 Δοσολογία: 
 Ορνίθια και ινδορνίθια κρεποπαραγωγής: 1 λίτρο ανά 1.000 λίτρα πόσιμου νερού συνεχώς. 
 Όρνιθες ωοτοκίας: 1 λίτρο ανά 1.000 λίτρα πόσιμου νερού, δύο φορές ανά εβδομάδα.  
 

 Το διάλυμα να καταναλώνεται σε 12 ώρες.  
 

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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