
VITAMINUM AD3E  PROTECT 
 

Lietošanai dzīvniekiem! 
 
Vitamīnus un aminoskābes saturoša papildbarība lauksaimniecības 
dzīvniekiem. 
 
SASTĀVS.  Propilēnglikols 10%, dekstroze 0,1%, nātrija hlorīds 0,1%. 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1ml: Vitamīns A (E672) 50 000 DV, Vitamīns D3 
(E671) 20 000DV, Vitamīns E  (E3a700) 20mg,  lizīns 5 mg, metionīns 5 mg. 
Tehnoloģiskas piedevas 1ml : butilhidroksitoluēns (E321) 0.001g. Analītiskie 
komponenti: koppelni 0,2%, lizīns 0,5%, metionīns 0,5%, nātrijs 0.04%.  
 
PIELIETOJUMS. Preparāts paredzēts visiem lauksaimniecības dzīvniekiem 
augšanas, attīstības un nobarošanas periodā, atveseļošanās periodā pēc 
pārslimotām infekcijas un parazitārām slimībām, kā arī antibiotiku un 
sulfonamīdu lietošanas laikā.  
 
Efektīvi darbojās vielmaiņas traucējumu gadījumos (pēcdzemdību paralīze, 
spazmofīlija, aknu deģenerācija), kaulu sistēmas saslimšanu gadījumos 
(rahīts, osteomalācija), skeleta muskuļu distrofijas kā arī gremošanas 
sistēmas  saslimšanu (diareja, organisma dehidratācija, novājēšana, apetītes 
zudums, saindēšanās) gadījumos.  
 
Vitamīnu AD3E lieto  pie dzimumorgānu sistēmas traucējumiem (aborti, 
bezsimptomu neauglība, olnīcu disfunkcija, slikta spermas kvalitāte , dējības 
samazināšanās, embriju bojāeja, samazināta olu apaugļotība un  cāļu 
šķilšanās).  
 
Preparāts labvēlīgi iedarbojas stresa gadījumā (transportēšana, vakcinācija, 
barības maiņa, barošana ar nekvalitatīvu barību). Novērš spalvu ēšanu, 
kanibālismu, imunitātes samazināšanos dzīvniekiem, kā arī ierobežo sekas 
pēc barības intoksikācijas. 
 
LIETOŠANA UN DEVAS.  Preparātu lieto kopā ar dzeramo ūdeni. Ieteicamā 
kopējā dienas deva: Broileru cāļiem – 0.25ml/ dzīvniekam jeb 1000 ml uz 500-
2000 L dzeramā ūdens.  Broileru tītariem – 0.25ml/ dzīvniekam jeb 1000 ml 
uz 3000-4000 L dzeramā ūdens. Citiem mājputniem – 0.15ml/ dzīvniekam jeb 
1000 ml uz 2000-4000 L dzeramā ūdens. Liellopi un zirgi – 0.2ml/ dzīvniekam 
jeb 0.4-0.5 ml uz 100 L dzeramā ūdens. Aitas:  0.2 ml/ dzīvniekam jeb 3-4 ml 
uz 100 L dzeramā ūdens. Teļi: 0.5ml/ dzīvniekam jeb 3-4 ml uz 100 L 
dzeramā ūdens.. Sivēni: 0.5ml/ dzīvniekam jeb 20-40 ml uz 100 L dzeramā 
ūdens.     
 
FASĒJUMS. Pudelēs pa 100ml un 1000ml.  
 
GLABĀŠANA UN MINIMALAIS UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ. Glabāt 
oriģinālā, slēgtā traukā istabas temperatūrā bērniem nepieejamā vietā. Sargāt 
no saules gaismas. Minimālais derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma. 
 
RAŽOTĀJS: „ Biofaktor ”, Polija 
 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50,  Rīga; 80000060, atz. Nr. 
aLV 019020 


