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VITAMINUM H PROTECT   
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Biotīnu saturoša šķidra papildbarība mājputniem, liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, 
kazām, suņiem, kaķiem, kažokzvēriem.  
 
SASTĀVS. Dekstroze (13.2.1.),  Propilēnglikols (13.11.1.), nātrija hlorīds (11.4.1.), 
piedevas.  
 
 
APRAKSTS. H vitamīns (biotīns) piedalās daudzos metabolisma procesos organismā ( 
aminoskābju, taukskābju, olbaltumvielu un ogļhidrātu metabolisma sintēzē). 

 
Vitamīna H deficīts pasliktina imunitāti un ādas veselību, traucē tās funkcionēšanai un 
mazina ādas un tās veidojumu (spalvu, apmatojuma, nagu, ragu) veselību. 
Aminoskābes, kas pievienotas produktam, ietekmē proteīnu metabolismu organismā. 
 
 
PIELIETOJUMS. Produktu lieto profilaktiski, lai papildinātu barību ar biotīnu un 
aminoskābēm. Ieteicams lietot augšanas un attīstības periodā, kā arī apmatojuma 
veidošanās laikā, kā arī dzīvniekiem, kas ir vairāk pakļauti ādas slimību riskam. 
Mājputniem Vitaminum H aizsargā var izmantot pasliktināta vispārējā stāvokļa, 
nepietiekamas organisma attīstības, slikta apspalvojuma gadījumā, ādas iekaisumu 

gadījumā, kā arī palielinātu spalvu zudumu un palielināta spalvu trausluma gadījumā. 
Putniem ieteicams  H vitamīnu pielietot pierādītajā taukainās aknu un nieru 
deģenerācijas gadījumā,pēc bakteriālām, vīrusu, parazītiskām slimībām un pēc 
ārstēšanas ar antibiotikām un sulfonamīdiem.  
Zīdītājiem H vitamīnu kā piedevu lieto ja ir ādas bojājumi (ekzēma, apmatojuma 
izkrišana, apmatojuma spīduma un elastīguma zudums, , atveseļošanās laikā un pēc 
dermatīta. Regulāra biotīna lietošana veicina apmatojuma spīdumu, tas kļūst biezs un 
izturīgāks, kā arī veicina ādas audu atjaunošanos. Produktu ieteicams lieto nagu un 
ragu bojājumu gadījumā kāpās (trauslums, plaisas, rievas), reproduktīvo traucējumu 
gadījumā, pēc vielmaiņas slimībām, bakteriālām, vīrusu un parazitārām slimībām, kā 
arī vispārējā stāvokļa pasliktināšanās un alerģiju gadījumā. 
  

ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 0%, kopšķiedra 0%, kopeļļas un tauki 0%, 
koppelni 0,2%, lizīns 0,5%, metionīns 0,5%, kalcijs  <5%, nātrijs 0,2%, fosfors <2%, 
magnijs <0,5%.  
UZTURFIZIOLOĢISKAS PIEDEVAS 1 L:  

 
Biotīns (3a880)    0,2 g,    
DL-Metionīns (3c301)  5 g,  
L-Lizīns (3.2.3)   5 g,  

 
TEHNOLOĢISKAS PIEDEVAS 1 L: Emulgators-stabilizētājs (E484) 5 g. 
 
LIETOŠANA UN DEVAS. Lieto kopā ar dzeramo ūdeni. 

Mājputniem 1 litrs uz 2000 -4000 L dzeramā ūdens  dienā; liellopiem, zirgiem, cūkām, 
aitām, kazām 5-25 ml / dzīvniekam dienā (1 ml/20 kg. ķ. svara); suņiem, kaķiem, 
kažokzvēriem – 1-10 ml / dzīvniekam dienā (1 ml/5 kg. ķ. svara) 
 
Vēlams lietot vismaz  1 mēnesi.  
 
Ierobežojumi dzīvnieku produkcijai : nav.  
 
FASĒJUMS. 1 litra plastmasas flakoni.  
 
UZGLABĀŠANA.  sausā vietā istabas temperatūrā, cieši aizvērtā originālā iepakojumā.  

Ražošanas sēriju , izgatavošanas datumu un derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
RAŽOTĀJS: Biofaktor Sp. Z.o.o., Polija, atz. Nr. aPL1063011p.  
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 
019020 


