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Dodává:

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 lahvička 300 ml   - pro přežvýkavce
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Dávkování

1 L/1000 L vody nebo 0,1 – 0,2 ml/kg ž. hm.

Drůbež:

Telata: 0,2 - 0,3 ml/kg ž. hm.; 
nad 150 kg ž. hm. maximální dávka na kus: 30 ml; 

vždy před použitím naředit vodou nebo krmivem (1:5)

Přežvýkavci:

Selata: 0,2 ml/kg ž. hm.; Výkrm prasat: 0,2 ml/kg ž. hm., 
po předchozím naředění vodou nebo krmivem (1:5)

Prasata:

0,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou

Králíci:

0,2 ml/kg ž. hm., po předchozím naředění vodou nebo krmivem

Lišky, norci: 

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

Jako stimulátor produkce při dlouhodobém podávání:

Doporučená doba podávání přípravku 3 -5 dní. 
V případě potřeby opakovat podávání po 10-14 dnech.

Složení: 13 standardizovaných rostlinných extraktů, 9 stabilizovaných olejů 
(anýzový olej, methyl salicylát, skořicový olej, eugenol, thymol, eukalyptový olej, 

česnekový olej, tea tree olej, olej z hořčice), organické kyseliny (kyselina benzoová, 
kyselina valerová), glycerol, síran sodný.

je unikátní směs tekutých rostlinných extrak-
tů obsahující fytoalexiny a organické 
kyseliny, oleje a minerálních solí. Díky 
přítomnosti flavonoidů, vstřebatelné-
ho oxidu křemičitého, chlorofylu, 
karotenoidů a hořčin, podporuje 
absorpční a vylučovací činnost trávi-
cího systému. Chrání sliznici trávicího 
traktu a dýchacího ústrojí. Posiluje 
imunitní činnost a odolnost formou 
aktivace lokálních a sekrečních mecha-
nismů.

Fytosložky v přípravku 
adiSalmoSOL® působí systémově 
v celém organismu:

Brání infekcím dýchacího ústrojí a trávicího                              
traktu.

Inhibují aktivitu bakterií vyvolávajících průjem. 

Mírní kašel a brání usazování sekretu v dýchacím               
ústrojí.

Aktivují činnost imunitních mechanismů dýchacího a 
trávicího traktu.

Pomáhají regeneraci buněk epitelu sliznice trávicího traktu.

Neutralizují účinek toxinů produkovaných mikroorganismy.

Povzbuzují apetit a produkci trávicích šťáv. 

Zvyšují absorpci živin z krmiv.

Zvyšují vitalitu zvířat.

Snižují zápach ve stájovém prostředí.
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