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BIOSUPERVIT    
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Vitamīnus, aminoskābes un mikroelementus saturoša šķidra papildbarība mājputniem.  
 
SASTĀVS. Propilēnglikols, mājdzīvnieku (cūku) proteīnu hidrolizāts 100 g / 1 L, 
magnija hlorīds, piedevas.  
 
PIELIETOJUMS. Barības vielu deficīta profilaksei un novēršanai vielmaiņas traucējumu 
gadījumā. Uzlabo vielmaiņu un līdz ar to arī dzīvnieku izaudzēšanas efektivitāti. 
Mājputniem lieto, ja kostatēta zema olu apaugļotība, slikti šķilšanās rezultāti, zema 
dējība, izšķilušos cāļu vāja dzīvotspēja, kā arī, ja ir traucēta olbaltumvielu, tauku, 

ogļhidrātu vielmaiņa. Uzlabo aknu, nieru un muskuļu darbību. Papildus var pielietot, 
lai  stiprinātu imunitāti stresa un slimību gadījumā, atveseļošanās laikā. Pielieto arī 
nepilnvērtīgas barības izbarošanas un sliktu turēšanas apstākļu gadījumā.  
 
 Izšķīlušos cāļu attīstības traucējumu  (malabsorbcijas) novēršanai pielieto pirmās 2 
nedēļas pēc izšķilšanās. 
 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 0%, kopšķiedra 0%, kopeļļas un tauki 0%, 
koppelni 0,2%, lizīns 0,84%, metionīns 0,31%, kalcijs  <5%, nātrijs 0,1%, fosfors 
<2%, magnijs <0,5%.  
UZTURFIZIOLOĢISKAS PIEDEVAS 1ML:  

 
Vitamīns A (E672) 25 000 SV,   
Vitamīns D3 (E671). 10 000 SV,  
Vitamīns E (3a700) 10 mg,   
Nikotīnskābes amīds 5.25 mg,  
Vitamīns B1 1.5 mg,  
Kalcija D pantotenāts 3.15 mg,  
Vitamīns B2 0.92 mg,  
Vitamīns B6  0.00157 mg,  
Vitamīns B12 0.00001 mg,  
Vitamīns K3, 2.1 mg,  
D-biotīns 0,00001 mg,    

Folijskābe 0.05 mg,  
Cinka sulfāts heptahidrāts (E6) 0.022 mg,  
Varš (sulfāta pentahidrāts) (E4) 0.025 mg,  
mangāns (sulfāts monohidrāts)(E5) 0.032 mg,  
Holīna hlorīds 8 mg,  
Metionīns 2.22 mg,  
Lizīns 5.1 mg,  
citas aminoskābes 100 mg sastāvā esošajā proteīnu hidrolizātā (t.sk. glicīns 
23,3 mg, prolīns 13,7 mg, hidroksiprolīns 12,3 mg, glutamīns 10 mg, alanīns 
8,4 mg, arginīns 7,7 mg, asparagīns 4,5 mg, serīns 3,4 mg, lizīns 3,3 mg, 
leicīns 2,6 mg, valīns 2,2 mg, treonīns 1,9 mg, fenilalanīns 1,6 mg, 
hidroksilizīns 1,5 mg, izoleicīns 1,2 mg, histidīns 0,9 mg, metionīns 0,9 mg, 

tirozīns 0,6 mg).  
 
TEHNOLOĢISKAS PIEDEVAS 1ML: Emulgators, stabilizētājs (E484) 150 mg, 
Antioksidants (E321) 1 mg.  
 
LIETOŠANA UN DEVAS: 1 litrs uz 2000 l dzeramā ūdens  (100 ml uz 200 L dzeramā 
ūdens) dienā, vēlams 5-7 dienas.  
 
Ierobežojumi dzīvnieku produkcijai : nav.  
 
FASĒJUMS. 1 litra, 5 litru un 100 ml plastmasas flakoni.  

 
UZGLABĀŠANA.  sausā vietā istabas temperatūrā, cieši aizvērtā originālā iepakojumā.  
Ražošanas sēriju , izgatavošanas datumu un derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
RAŽOTĀJS: Biofaktor Sp. Z.o.o., Polija, atz. Nr. aPL1063011p.  
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 
019020 


