
 
 

Vitaminum B kompex + liver extract 
Lietošanai dzīvniekiem ! 

 
Ūdenī šķīstošs vitamīnu – aminoskābju šķīdums. 
Sastāvs: Vitamīns B1-12 mg; Vit.B2-5 mg; Vit. B6-5mg; Vit.B12-0,001 
mg ; Nikotīnamīds – 5.0mg; Inozitols – 5mg; Metionīns – 10.0mg; Aknu 
ekstrakts 60,0 mg; papildviela līdz 1.0ml. 
Darbība. Aktīvais komponents ir ar B gr.vitamīniem bagātināta  
papildbarība. Inozitols, metionīns un aknu ekstrakts uzskatāms par taukos 
šķīstošo vitamīnu un aminoskābju avotu. Komplekss regulē organisma 
bioķīmiskos procesus, darbojas kā katalizators. Vit. B1 uzlabo ogļhidrātu  
maiņas procesus organismā, iedarbojās uz sirds muskuļa un nervu 
sistēmu, kā arī uzlabo tauku uzsūkšanos, uzlabo enzīmu aktivitāti. B1 
trūkums izraisa augšanas aizturi, smadzeņu garozas nekrozi (aitām, 
govīm), ūdens un cukura maiņas traucējumus, slikti izmantojas enerģija. 
Vit. B2 piedalās  kā koenzīms tauku, olbaltumu un nukleīnskābju maiņā. 
Cūkām ietekmē reproduktīvo ciklu. Putniem ietekmē dējību un šķilšanos. 
Trūkums var izraisīt caureju un augšanas/attīstības traucējumus, 
pasliktinās barības izmantojamība. Putniem izsauc paralītisku pirkstu 
savilkšanos. Vit. B6 ir enzīmu sastāvā . Trūkums izraisa kaheksiju, 
izmaiņas ādā , aknu, sirds, nervu sistēmas bojājumus. Putniem pazeminās 
dējība un sķilšanās. Vit.B12 stimulē asinsradi. Trūkums izraisa anēmiju, 
pasliktinās barības izmantojamība, ādas iekaisumi. Putniem vājš 
apspalvojums, pazemināta dējība, paaugstināta embriju mirstība. Inozitols 
ir lipotrops savienojums, kas sedz aknu daivas un piegādā nervu šūnām 
enerģijas substrātu. Metionīns ir metil grupu donors bioķīmiskajā sintēzē. 
Aknu ekstrakts dabīgi papildina vitamīnu-minerālvielu saturu preparātā. 
Indikācijas. Lietojams vispārējā organisma stāvokļa uzlabošanai 
putniem, cūkām, suņiem, kaķiem, kažokzvēriem. Ieteicams lietot, ja 
barības devā ir jāpapildina B grupas un aminoskābju saturs, stresa 
apstākļos, pēc pārslimošanas. 
Devas. Jāšķīdina dzeramajā ūdenī 3-10 dienas: 
Putniem 1 l uz 4000 l 
Cūkām 5-10 ml dzīvniekam diennaktī 
Suņiem 0,5-5,0 ml dzīvniekam diennaktī 
Kaķiem un kažokzvēriem 0,5-2 ml dzīvniekam diennaktī. 
 Šķīdumu gatavot ik dienas! 
Fasējums. Pudeles pa 100ml, 1000ml. 
Glabāšana un derīguma termiņš. Glabāt tumšā vietā, istabas 
temperatūrā. Derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma. 
Raþo: „ Biofaktor ”, Polija 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Bauskas iela 145; Rīga; 67860788 
 


