
UTER TABS 
Ilgstošas darbības līdzeklis dzemdību procesa un involūcijas kontrolei govīm (boli).  

Apraksts. Diētiska papildbarība govīm, kas uzlabo/atvieglo/paātrina dzemdību norisi un 

normāla dzimumcikla atjaunošanos. Pateicoties speciāli izvēlētai ārstniecības augu 

kompozīcijai, veicina dzemdes kakla paplašināšanos, stimulē kontrakcijas dzemdību brīdī, kā 

arī uzlabo dzemdes involūciju pēc atnešanās. Produkts satur vitamīnus un mikroelementus, 

kas ļoti būtiski grūsnības pēdējā trimestrī. UTER TABS ir ilgstoša un stabili paliekoša iedarbība, 

kas veicina organisma funkciju atjaunošanos un paātrina atgriešanos reprodukcijas ciklā pēc 

dzemdībām. Papildus lietošanas mērķis: ilgstoša dzīvnieka organisma apgāde/papildināšana 

ar mikroelementiem un vitamīniem.  

Darbības laiks pēc ievadīšanas: >21 diena (3 nedēļas).  

Lietošanas ieteikumi. Izmantojot perorālo aplikatoru, ievadiet 1 bolu katrai govij vai telei, 60 

līdz 45 dienas pirms paredzamās dzemdību dienas.  

Sastāvs: taukskābes, magnija oksīds, taukskābju sāļi, ārstniecības augu ekstrakti: jūras 

sārtaļģes Litohthamne milti, ķekarainā sudrabsvece Actaea racemosa, zilā krauklene 

Caulophyllum talictroides. Lai nodrošinātu atbilstošu svaru, boli satur 20% dzelzs inertā formā. 

Piedevas ( 1 kg): uzturfizioloģiskās piedevas: 3a. vitamīni: vitamīns A (E 672): 1 000 000 I.V. 

(1000-3 334 I.V. dienā), vitamīns D3 (E 671): 100 000 I.V. (100 - 134 I.V. dienā), E vitamīns 

(3a700): 250 I.V.; 3b. Mikroelementi: varš (vara oksīds E4): 11 000 mg (11-15 mg dienā), cinks 

(cinka oksīds E6): 220 000 mg (220-294 mg dienā), mangāns (mangāna oksīds, E5): 83 400 mg 

83 - 111 mg dienā), jods (kalcija jodāts, E2): 16 700 mg (16-23 mg dienā), kobalts (kobalta 

karbonāts, E3): 1500 mg (1,5 - 2 mg dienā), selēns (nātrija selenīts E8): 3000 mg (3 - 4 mg 

dienā); 3c aminoskābes: arginīns (3c3.6.1.): 200 mg, triptofans (3.4.1.): 100 mg; 2b. Sensorās 

piedevas : aromātisko vielu maisījums. Analītiskais sastāvs: kalcijs 1,4%, magnijs 4,1%, nātrijs: 

0,2%, fosfors: 0,0%.  

Papildinformācija: bolu darbības periodā jāizvairās no vienlaicīgas citu, atbilstošu koncentrētu 

papildbarību lietošanas. Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu vai ekspertu 

dzīvnieku ēdināšanas jomā, lai noskaidrotu mikroelementu nodrošinājumu ganāmpulkā. 

 Katra bola svars 55 ± 5 g, garums 6 cm un platums 2 cm.  

Uzglabāt sausā, vēsā, tumšā vietā, cieši aizverot iepakojumu pēc katras lietošanas reizes! 

Partijas Nr. un derīguma termiņš ir uzdrukāts uz oriģināla etiķetes. 

Iepakojums: 6 boli 


