
HYDROVIT E+Se    

Lietošanai dzīvniekiem. Šķīdums, papildbarība visām dzīvnieku sugām. 

SASTĀVS. Propilēnglikols, nātrija hlorīds. 
UZTURFIZIOLOĢISKĀS  PIEDEVAS  100  ML:   E  vitamīns  6  g  (E3a700),
Selēns 0.4 g (nātrija selenīts, E8), Vitamīns PP (nikotīnskābe, niacīns) 0.2 g,
Vitamīns B1 0.1 g, Vitmīns B6 0,05g, Papildviela līdz 100,0 ml.  
ANALĪTISKIE  KOMPONENTI:  koppelni  0,2%,  kalcijs  <5%,  nātrijs  0,004%,
fosfors <2%, magnijs <0,5%. 
TEHNOLOĢISKĀS  PIEDEVAS  100  ml: stabilizators
rīcinolānglicerīnpolietilēnglikols (E484) 15 g, konservants butilhidroksitoluēns
(E321) 0,1g.

DARBĪBA:  E vitamīns un selēns nostiprina bioloģiskās membrānas. Selēna,
fermenta  peroksidāzes  komponenta  un  E  vitamīna  (dabīgā  antioksidanta)
darbības  pamatā  ir  polinepiesātināto  taukskābju  kā  bioloģisko  membrānu
sastāvdaļu aizsardzība pret peroksidāzes un brīvo radikāļu kaitīgo ietekmi.
Selēna  un  E  vitamīna  deficīts  var  izraisīt  kustības  aparāta  darbības
traucējumus,  miokarda  un  skeleta  muskuļu  vājumu,  radot  distrofiju  un
miopātiju. Teļiem un jēriem muskuļu distrofiskās izmaiņas rada baltmuskuļu
slimību,  muskuļu  deģenerāciju  cūkām,  pēkšņās  nāves  sindromu  (sirds
muskuļa  vājums).  Putniem  E  vitamīna  un  selēna  deficīts  izraisa
encefalomalāciju, asinsizplūdumus (asinsvadu caurlaidības palielināšanās) un
muskuļu  deģenerāciju.  B  vitamīnu  komplekss,  kurš  ir  šķīduma  sastāvā,  ir
būtisks nervu sistēmas pareizai darbībai, ādas un gļotādu labam stāvoklim.
Tas arī aktivizē proteīnu, ogļhidrātu un tauku vielmaiņu. 

PIELIETOŠANA: Hydrovit  E+Se  ir  papildbarība,  kas  paredzēta  visām
dzīvnieku sugām. Rekomendē periodiskai lietošanai veseliem dzīvniekiem, lai
uzlabotu to vispārējo stāvokli un produkcijas kvalitāti. Lieto arī profilaktiskos
nolūkos vispārēja stāvokļa pasliktināšanas gadījumā, intensīva stresa laikā,
augsta enerģijas satura barības maisījumu izbarošanas gadījumā (broileriem)
un  atveseļošanās  laikā.  Īpaši  rekomendēts  intensīvas  augšanas  laikā  un
apgabalos, kur novērojams selēna deficīts. 

LIETOŠANA UN DEVAS: : Hydrovit E+Se lieto kopā ar dzeramo ūdeni 2-4
dienas pēc kārtas vai 8 dienas katru otro dienu. Deva: Mājputniem 1 L / 4000
L  dzeramā  ūdens,  atgremotājiem   1  ML  /  10  L  dzeramā  ūdens.  Citiem
dzīvniekiem  1 ML / 5 L dzeramā ūdens.

FASĒJUMS. Pudelēs pa 100 ml un 1000 ml. 
GLABĀŠANA UN MINIMALAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ. Glabāt oriģinālā,
slēgtā  traukā,  istabas  temperatūrā  bērniem  nepieejamā  vietā.  Sargāt  no
saules  gaismas.  Derīguma  termiņš  un  razošanas  partija  norādīti  uz
iepakojuma. 

RAŽO: „ Biofaktor ”, Polija. Polija, atz. Nr. aPL1063011p.
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; 80000060, atz. 
Nr.aLV 019020


