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Salmol DRŮBEŽ

 

PRASATA

KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA

PŘEŽVÝKAVCI

Pečlivě vybraná inovativní směs mikro-
nizovaných rostlinných surovin, rost-
linných extraktů obsahujících fyto-
aleksiny, organické kyseliny, oleje 
a minerální soli. Díky obsahu 
flavonoidů, stravitelného oxidu 
křemičitého, chlorofylu, karote-
noidů a hořčin podporuje sekreč-
ní a absorpční funkce zažívacího 
traktu. Alkaloidy a glykosidy stimu-
lují imunitní systém organismu. 
Produkt obsahuje lehce vstřebatelné 
stabilizované fytoncidy v chelátové formě 
se silným antibakteriálním a protizánětlivým účinkem

FYTOGENNÍ SLOŽKY v Salmolu 
PRACUJÍ V ORGANISMU 
KOMPLEXNĚ: 

BRÁNÍ rozvoji infekcí dýchacího a trávicího 
traktu. 
INHIBUJÍ životní funkce bakterií a plísní. 
SNIŽUJÍ výskyt problémů s průjmy bakteriální-
ho původu. 
ZMÍRŇUJÍ kašel a brání usazování hlenu 
v dýchacích cestách. 
AKTIVUJÍ imunitní mechanismy dýchacího a trávicího traktu. 
PODPORUJÍ regeneraci epiteliálních buněk trávicího traktu. 
NEUTRALIZUJÍ toxiny patogenních mikroorganismů. 
STIMULUJÍ apetýt a sekreci trávicích enzymů. 
ZLEPŠUJÍ absorpci živin z krmiva. 
ZVYŠUJÍ vitalitu zvířat. 
ZMÍRŇUJÍ nepříjemný zápach v zařízeních pro hospodářská zvířata.

Výkrmová kuřata, kachny a krůty 
200-300 g/t krmiva stimuluje denní přírůstky a zlepšuje konverzi krmiv
Nosnice reprodukční a užitkové
100 g/t krmiva zlepšuje zdraví nosnic.
Lze použít kdykoliv v průběhu výkrmu, odchovu nebo snášky vajec.

Selata 
500-600 g/t prestartéru nebo startéru krmiva zlepšuje zdravotní stav a snižuje výskyt průjmů 
Odstavená selata
200-400 g/t krmiva zlepšuje zdravotní stav a omezuje výskyt průjmů
Výkrm prasat
200 g/t krmiva zvyšuje denní přírůstky, zkracuje dobu výkrmu a zlepšuje konverzi krmiv 
Prasnice 
200-300 g/t krmiva zlepšuje zdraví prasnic a selat
Lze použít v celém období březnosti, odchovu a výkrmu.

Telata
500-2500 g/t prestartéru nebo startéru zdravotní stav telat 
Lze použít v průběhu odstavu.

Králíci
300-400 g/t kompletního krmiva pro králíky zlepšuje zdravotní stav a redukuje výskyt průjmů.
Lze použít kdykoliv.  

Doba použití:  18 měsíců od data výroby v původním uzavřeném balení.

Skladování:  skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před dětmi. V přírodním 
prostředí produkt podléhá biodegradaci. 

Balení:  20 kg pytel 

Složení:  olej z palmových jader hydrogenovaný, síran sodný; Plantago psyllium  L./ 
Plantago ovata L.; Chelidonium majus L.

Senzorické doplňkové látky:  byliny 52,88%, tanin,  methyl salicylát, eugenol/izoeugenol, anýzový olej, 
tymol, skořicový olej, eukalyptový olej, tea tree olej, česnekový olej. 

Nutriční doplňkové látky:  oxid železitý 

Technologické doplňkové látky:  oxid křemičitý

Podrobné informace jsou k dispozici u dodavatele.
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