
Calfostonic 

 

Vispārspēcinoša papildbarība visu sugu dzīvniekiem un putniem. 
Atsevišķai dozēšanai vai iemaisīšanai gatavajā barībā. 

 

Līdzās A , D3, E, K3, PP un B grupas vitamīniem un minerālvielām (Ca, P, Zn, Mn, Mg, 

Cu, Fe, Co) Calfostonic sastāvā ir: nātrija glutamāts – uzlabo produkta garšu, ir glikozes 

prekursors, iesaistās atindēšanas procesos, urīnvielas ražošanā. Genciānas saknenis – 

rosina siekalu izdalīšanos (acidozes profilakse), uzlabo žults izdalīšanos, rosina apetīti, 

palielina leikocītu skaitu. DL metionīns un lizīns – būtiskākās aminoskābes, kuras 

nepieciešamas spurekļa mikroflorai, tām piemīt lipotrofa aktivitāte – kavē tauku 

infiltrāciju aknās, ir šūnas enerģijas papildinātājas. Holīns – vitamīns – “ aknu 

atveseļotājs”, jaundzīvniekiem parasti tas trūkst. Karnitīns – augu valsts barības līdzekļos 

parasti nepietiekošā daudzumā, jaundzīvniekiem parasti tā nepietiek, bieži trūkst arī 

augstražīgiem dzīvniekiem; karnitīns piedalās taukskābju vielu maiņā, veicina 

gremošanas sulu izdalīšanos līdz ar to stimulē apetīti. Kālija jodīds – uzlabo 

apaugļošanos. 

SASTĀVS: kalcija karbonāts(44.39%), dikalcija fosfāts (minerālas izcelsmes) (30.00%), 

nātrija hlorīds (2.50%), magnija karbonāts (0.50%), Genciāna saknenis 

(0.50%). Analītiskais sastāvs: kalcijs 25.4%, fosfors 5.4%, nātrijs 0.1%, magnijs 0.1%, 

vitamīns A 600,000 I.V./kg, vitamīns D3 200,000 I.V. /kg, vitamīns B1 100 mg/kg, 

vitamīns B2 200 mg/kg, vitamīns B6 10 mg/kg, vitamīns B12 1.1 mg/kg, v itamīns E 7 5 

mg/kg, vitamīns K3 25 mg/kg, nikotīnskābe 1.25 g/kg, kalcija pantotenāts 500 mg/kg, 

holīna hlorīds 25 g/kg, vitamīns BT 10 g/kg, D,L-Metionīns 10 g/kg, L Lizīns 2.5 g/kg, 

Nātrija glutamāts (garšas uzlabotājs) 7.5 g/kg, cinks (Zn sulfāta monohidrīta formā) 504 

mg/kg, dzelzs (Fe sulfāta monohidrāta formā) 600 mg/kg, mangāns (Mn sulfāta 

monohidrāta formā) 480 mg/kg, varš (Cu sulfāta pentahidrāta formā) 125 mg/kg, 

jods (kālija jodīta formā) 124 mg/kg, kobalts (Co sulfāta heptahidrāta formā) 105 mg/kg.  

 

Devas:  Liellopi, govis, zirgi: pieauguši dzīvnieki 100 – 200 g/dienā. Teļi: 40 – 50 

g/dienā. Cūkas: pieauguši dzīvnieki 60 – 100 g/dienā. Sivēni: 10 –15 g/dienā. Suņi: 

pieauguši dzīvnieki 5 – 10 g/dienā. Kucēni: 1 – 3 g/dienā. Izdevīgi, ja viens produkts 

izmantojams visiem Jūsu mājdzīvniekiem! Lietošana 15 – 20 dienas! Šajā laikā citas 

minerālvielu un vitamīnu barības piedevas lietot nav nepieciešams! 

 

Ražotājs: Invesa, Spānija 


