Granulowany probiotyk dla gołębi

Racing Pigeons Feed

AVIPRO

Zalecany jako probiotyk zasiedlający przewód pokarmowy w pierwszych dniach
życia oraz jako odbudowa flory bakteryjnej przewodu pokarmowego po leczeniu i
w okresie rekonwalescencji.
Może być podawany w sytuacjach dużego obciążenia organizmu po locie.
Można podawać przed szczepieniem i po szczepieniu gołębi.
Dodatkowo zawiera kompleks makro i mikroelementów oraz witamin.
Podwyższa odporność organizmu i poprawia trawienie.
Unikalna forma granulatu na bazie tłuszczu palmowego zapewnia wyjątkową
trwałość produktu oraz działanie w całej długości przewodu pokarmowego.
AVIPRO zawiera starannie wyselekcjonowane i wybrane szczepy bakterii które
poddano badaniu efektywności hamowania wzrostu patogenów. W ten sposób
zostały wybrane bakterie o najsilniejszym działaniu antagonistycznym w stosunku
do wybranych patogenów. Poza selekcją przewagą jest to że bakterie są takiej formie
która zapewnia natychmiastowe działanie.

Stosowanie: Preparat mieszać z karmą lub podawać indywidualnie 1g dziennie dla 10 gołębi.
Produkt jest bardzo chętnie pobierany przez gołębie,
Bardzo wysoka wydajność opakowanie 500g wystarcza na 100 dni dla 50 gołębi
Otoczka tłuszczowa:
Unikalna formuła otoczki nadająca produktowi wyjątkową trwałość, szybkość działania
oraz unikalne właściwości prebiotyczne. W skład otoczki wchodzą witaminy,
mikro i makro elementy a całość jest zamknięta w tłuszczu palmowym.
Otoczka dzięki swoim właściwością uwalnia swoją zawartość od samego początku zaraz po
zjedzeniu i działa do samego końca jelita zasiedlając jego światło korzystną florą bakteryjną.
W skład otoczki wchodzi:
Witamina C 2800 mg/kg, Witamina E 250 mg/kg, Witamina B2 20 mg/kg,
Witamina B6 20 mg/kg Witamina B12 0,2 mg/kg, Witamina D3 20000 j.m./kg ,
Fosfor 0,7g, Wapń 23g, Sód 0,8g
Zawartość kultur bakteri w otoczce: 8
Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 x 10 CFU/g 8
Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p
≥ 3 x 10 CFU/g
Lactobacillus casei B PCM /00080 ≥ 1 x 108 CFU/g
Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 x 108 CFU/g
7
Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 x 10 CFU/g

AVIPRO to probiotyk zawierający wyjątkową kompozycję bakterii kwasu mlekowego
oraz żywych drożdży, która ma istotny wpływ na florę bakteryjną przewodu pokarmowego.
AVIPRO wspiera rozwój korzystnej flory jelitowej, wzmacnia system odpornościowy i pomaga
w usuwaniu szkodliwych bakterii( E. Coli, Salmonella, Clostridium)

Granulowany probiotyk dla gołębi

TJW Racing Pigeons Feed
88-151 Kruszwica ul. Nadgoplańska 5

