
Dobré zásady se vyplácí

Příprava přípravku pro použití:
Před použitím protřepat. V průběhu ředění přípravku chraňte tvář a oči. Přípravek je 
silně koncentrovaný. Po naředění se stane průzračný, může opaleskovat. Nezachy-
tává se na fitrech medikátorů ani dávkovačů vody.

Interakce: 
Lze podávat současně s tekutými acidifikátory a roztoky elektrolytů.
Nepodávat souběžně s biopreparáty.
Zachovat časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikace: není

Ochranná lhůta: není

Doba použitelnosti přípravku:  
2 roky v originálním zavřeném balení, 48 hodin po naředění ve vodě.

Skladování:  
Skladovat v chladu a temnu. Přípravek nesmí zmrznout. Při teplotě nižší než 10° C 
přípravek zvyšuje svoji hustotu, aktivní látky mohou krystalizovat. Chraňte před 
dětmi. V přírodním prostředí podléhá přípravek přirozené biodegradaci.

Balení:  
Plastový kanystr 5 L  - pro drůbež, prasata, kožešinová zvířata. 
Plastová láhev 1 L   - pro přežvýkavce
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doplňkové 
krmivo 
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je koncentrovaná směs přírodních složek 
(fytoncidů), které podporují funkci imunit-
ního systému, posilující jeho aktivitu 
proti bakteriálním a protozoálním 
infekcím. Nezbytná je účinná aktivita 
fytoncidů v oblasti prevence a kont-
roly mikrobiálních infekcí, především 
anareobními bakteriemi a protozoi. 
Přípravek obnovuje biologickou 
rovnováhu a správné fungování trávicí-
ho systému během a po infekci patogen-
ními původci.

Fytoncidové složky v přípravku 
adiCoxsol® působí v trávicím systému 
selektivně:

INHIBUJÍ aktivitu protozoí a bakterií 
vyvolávajících průjem. 

STIMULUJÍ imunitní systém a zvýšují 
počty lymfocytů a leukocytů.

STIMULUJÍ apetit zesílenou sekrecí 
kyseliny chlorovodíkové a trávicích 
enzymů.

ZVYŠUJÍ produkci žluči a zlepšují 
stravitelnost tuků.

FUNGUJÍ protizánětlivě a posilují sliznici 
trávicího traktu.

POZNEJ
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8

Dávkování

1 L/1000 L vody nebo 0,1 ml/kg živé hmotnosti

Drůbež:

1 L/1000 L vody; selata: 0,15-0,25 ml/kg ž. hm.; 
výkrm prasat: 0,1ml/kg živé hmotnosti, 

vždy po předchozím naředění s vodou (1:10)

Prasata:

telata 0,1-0,2 ml/kg ž. hm., 
nad 150 kg živé hmotnosti maximální dávka na kus: 15 ml; 

vždy po předchozím naředění s vodou (1:10) 

Přežvýkavci:

1 L/1000 L vody nebo 0,1 ml/kg ž. hm.

Králíci a kožešinová zvířata: 

0,1 ml/10 L vody nebo 1 ml/kg ž. hm. 

Holubi a okrasní ptáci:

0,1-0,5 L / 1000 L vody po celou dobu 

Jako „aperitiv” na zlepšení trávení a příjem krmiva:

Doporučená doba podávání přípravku: 3 - 5 dní

Složení: 18 standardizovaných bylinných extraktů, 8 stabilizovaných olejů 
(eukalyptový olej, anýzový olej, česnekový olej, hořčičný olej, hřebíčkový 

olej, eugenol, thymol, methyl salicylát), glycerol, sorbitol.
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