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adiSalmo SOL® PF
Tekuté doplňkové krmivo pro drůbež

VYSOCE ÚČINNÝ
PŘÍRODNÍ ZDROJ

Emulgované esenciální oleje
Mikroenkapsulované účinné substance
Kontrolované uvolňování fytoncidů
Rychlá absorpce přes buněčné membrány

Nedráždí gastrointestinální trakt
Odolává teplotním změnám
Po rozředění ve vodě se nerozvrstvuje

Dodává:



DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU

adiSalmoSOL® PF

adiCox SOL® PF adiHepa SOL® PF adiVigo SOL® PF

je koncentrovaná směs rostlinných extraktů obsahujících fytoalexiny a organické 
kyseliny, esenciální oleje a minerální soli. Přípravek také obsahuje flavonoidy, 
absorbovatelné křemičitany, chlorofyl, karotenoidy a hořčiny, které zesilují 
sekreční a absorpční funkce zažívacího traktu. Prostřednictvím aktivace lokální a 
systémové imunity také podporuje přirozený imunitní systém.

Aplikace: přípravek se podává v pitné vodě. Přípravek může být
aplikován současně s tekutými acidifikátory a s roztoky elektrolytů.
Může být použit kdykoliv v průběhu výkrmu, odchovu nebo snášky vajec.
Po aplikaci přípravku se doporučuje použít po dobu 2-3 dní probiotika
registrovaná pro drůbež.

Netto objem: 5 L

1 L/1000 L vody 0,1 ml/kg ž.hm./den

3 - 5 dní 3 - 5 dní

SATUREJKA ZAHRADNÍ

OREGANO

OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ

ZVYŠUJE
POSILUJE
PODPORUJE
PŘIROZENOU ODOLNOST

Další
přípravky
pro drůbež

Support for the
digestive system

Strengthening
of the liver

Electrolyte
balance

Složky obsažené v adiSalmoSOL® PF
působí v organismu komplexně:

POMÁHAJÍ obnovit správnou funkci dýchacího traktu
v průběhu respiračních infekcí.
BRÁNÍ tvorbě hlenu v dýchacích cestách, který
vyvolává kašel.
PODPORUJÍ přirozenou imunitu.
STIMULUJÍ apetit, zlepšují trávení tuků a absorpci
živin z krmiva.
ZVYŠUJÍ vitalitu zvířat.

Podrobné informace o přípravku jsou dostupné u dodavatele a na etiketě.
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