
Fe
rk

el
 - 

A
bs

et
zk

on
ze

nt
ra

te
riešenie problémov 

u ošípaných vo výkrme  

Perfektné riešenie na každú suituáciu!
- výkrm bez zníženia prírastkov
- hrubá vláknina k stabilizácii trávenia
- redukuje probémy spôsobené mykotoxínmi
- účinne redukuje kanibalizmus
- podporuje liečenie respiračných chorôb
- zlepšuje hygienu kŕmenia a kŕmnych technológii
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Pulmo-Vit LIKRAcid

Účinné kŕmenie počas pro-
fylaxie doplnok hrubej vlákniny redukuje problémy ôsobené 

mykotoxínmi
pri nižších prírastkoch          

alebo zvýšenom kanibalizme
Éterické oleje zlepšujú 

pohodu Zlepšuje hygienu kŕmenia

- cielená prevencia proti 
  hnačkám zabezpečením 
  črevnej rovnováhy

- výrazná chutnosť stimuluje 
  žravosť

- prídavok vitamínového
  doplnku podporuje vitalitu 
  počas fáz kŕmenia

- zmes rozdielnych zdrojov
  hrubej vlákniny zvyšuje jej 
  obsah v kŕmnej dávke a
  vytvára jej potrebnú štruktúru 

- zaisťuje mechanické nasýtenie 
  a zlepšuje metabolizmus

- zvyšuje žalúdočné a črevné 
  zdravie

- LIKRATOX je kombináciou 
  špecifických absorbentov ktoré 
  viažu toxíny a zabraňujú ich 
  škodlivým účinku

- LIKRATOX redukuje
  zastavenie rastu zvierat počas 
  kŕmenia toxíny-obsahujúcim 
  krmivom 

- LIKRATOX redukuje prejavy 
  kanibalizmu

- oxidačný stres je spôsobený 
  vysokým metabolickým 
  zaťažením, imunitnou
  reakciou na choroby,
  mykotoxínmi atď. Vzniknuté 
  “voľné radikály“ redukujú 
  účinok vitamínov, vedú k 
  zníženiu využiteľnosti
  kŕmnej dávky a zvyšujú
  prejavy kanibalizmu
- AKTIV-Formel l F-Oxy
  stabilizuje krmivo pred 
  oxidačným stresom, viaže 
  voľné radikály a podporuje 
  metabolizmussm
- AKTIV-Formel F-Oxy
  upokojuje zvieratá a 
  podporuje funkcie
  metabolizmu

- Eukalyptus, fenikel a tymián 
  sú vhodné pri respiračných 
  chorobách. AKTIV-Formel 
  Pulmo-Vit obsahuje tieto 
  éterické oleje v prirodzenej 
  forme mikrokapsúl. Tieto sa 
  stávajú účinné pri kontakte s 
  vodou alebo slinami

- Pulmo-Vit obsahuje chuť 
  stimulujúce látky, ktoré
  zabezpečujú príjem krmiva aj 
  počas choroby.
  Stimulovanie chuťových
  receptorov a tým zvýšenie 
  príjmu krmiva môže
  zredukovať zníženie prírastkov

- LIKRAcid sa skladá zo 4 
  vysoko účinných kyselín a je 
  prístupný v granulovanej aj 
  tekutej formet

- kombinácia kyselín podporuje 
  baktériocídny a fungicídny
  účinok a zabraňujú rastu 
  baktérií a húb v krmive

- LIKRAcid znižuje  pH faktor, 
  stabilizuje žalúdočno-črevný 
  trakt, tiež znižuje
  nebezpečenstvo výskytu 
  hnačiek

DÁVKOVANIE: 0,5 – 1 % 
počas 7 – 14 days

DÁVKOVANIE: 3 – 5 % DÁVKOVANIE: 0,2 – 0,3 % DÁVKOVANIE: 0,5 – 1,0 % DÁVKOVANIE: 0,5 % DÁVKOVANIE: 0,3 %
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