
   
 

Energy Booster 

Bioveta 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
Barības vielas, vitamīnus un minerālvielas 
saturoša papildbarība zirgiem, fiziskas 
slodzes laikā, lai atbalstītu vitāli svarīgu 
orgānu darbību. 
 
Nodrošina organisma papildus apgādi ar 
barības vielām, elektrolītu vielām un 
vitamīniem: 

 Fizioloģiski stabilizē organismu, atjauno barības vielu rezerves, veicina ēstgribu (B 
grupas vitamīni) 

 Veicina eritrocītu un mioglobīna veidošanos (dzelzs) 
 Organisma rezervju ātra atjaunošana fiziskai slodzei un fizisko spēju 

paaugstināšana (vielmaiņas optimizācija ar aminoskābēm) 
 Nervu sinapšu darbības uzlabošana (minerālvielu un elektrolītu vielu apgāde) 
 Elektrolītu vielu rezervju atjaunošana pēc palielinātas svīšanas 

 
SASTĀVS.  Glikoze 10%, saharoze 10%, aspartāms, kālija sorbāts, emulgators (ksantāna 
sveķi), nātrija algimāts, glicerilpolietilēnglikola ricinoleāts, nātrija hlorīds 2,95%, kālija 
hlorīds 2,1%, kalcija glikonāts 0,7%, magnija hidrogēnfosfāta trihidrāts 0,65%, vitamīni, 
minerālvielas. 
 
1 kg satur: Uzturfizioloģiskas piedevas: Vitamīns E (3a700, alfa tokoferola acetāts) 100000 
mg, Nikotīnskābes amīds  (vitamīns B3) 13500 mg, tiamīns (Vitamīns B1) 7200 mg, 
riboflavīns (Vitamīns B2) 7900 mg,  holīna dihidrogēncitrāts 6480 mg, kalcija  pantotenāts  
(vitamīns B5) 4500 mg, inozitols 2250 mg, piridoksīna hidrohlorīds (Vitamīns B6) 1360 mg, 
ciānkobalamīns (Vitamīns B12) 45 mg, dzelzs 2200 mg (dzelzs sulfāta heptahidrāts, E1), 
cinks 800 mg (cinka sulfāta heptahidrāts, E6), Metionīns 75000 mg, L-Lizīna hidrohlorīds 
7500 mg. 
 
Analītiskie komponenti (%): mitrums 44,3%, slāpekli saturošas vielas 9,2%,  kopeļļas un 
tauki 10,8%, koppelni 7,3%, kopšķiedra 0,39%. 

 
DEVAS UN LIETOŠANA 
Perorāli.  
Deva zirgam ar 500 kg ķ. sv.  – 20 g (1 aplikators), vidēja lieluma šķirnēm – 10 g (1/2 
aplikators), mazajām šķirnēm – 5 g (1/4 aplikators). 
 
Aplikators (20 g) satur vienu devu. 
Zirga vispārējā organisma stāvokļa uzlabošanai – vienu devu (20 g)  divas reizes nedēļā 
līdz atveseļošanai. 
Īpaši intensīvas fiziskās slodzes (skriešanas, treniņa u.c) gadījumā  lietot vienu devu 3-5 
studas pirms un 1 devu pēc slodzes.  
Aplikatora saturu ievada mutē uz mēles pamatnes. Pirms ievadīšanas noņem aplikatora 
uzgali, noliecot to uz sāna. 
 
KONTRINDIKĀCIJAS.      Nav. Produkts nesatur dopinga vielas. 
 
IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ. 
Nav. 
 
ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI. 
Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! Uzglabāt līdz 25 C, sausā vietā, sargāt 
no tiešiem saules stariem! 
 
IEPAKOJUMS. Aplikators 20 g. 
 
MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ – (EXP) :  skatīt uz iepakojuma. 
RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS: skatīt uz iepakojuma. 

 

RAŽOTĀJS: Bioveta a.s, Čehija  

IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”, Rīga, Ventspils iela 50, atz. Nr. aLV 019020, tel. 80000060 


