AQUAWIT

Płynny preparat witaminowy dla gołębi z dozownikiem
Racing Pigeons Feed

Płynna, witaminowa mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
Kompleksowy zestaw witamin zalecany jako środek wspomagający przy
awitaminozie, w sytuacjach osłabienia, podczas rekonwalescencji oraz w
trakcie i/lub po leczeniu. Preparat polepsza ogólną żywotność młodych
ptaków, wspomaga odporność i podnosi wskaźniki wylęgowości gołębi.
Dodatki w 1000 ml: Witaminy, prowitaminy i zdefiniowane substancje o podobnym działaniu:
Witamina C (3a300 kwas askorbinowy) 10 500 mg
Wit. A (E672 retinol) 1 350 000 IU
Niacyna (3a315 amid kw.nikotynowego) 8 360 mg
Wit. D3 (E671 cholekalcyferol) 210 000 IU
Kwas pantotenowy (3a842 D-panthenol) 2 600 mg
Wit. E (3a700 octan all-rac-alfa-tokoferylu) 10 500 IU
Kwas
foliowy (3a316) 260 mg
Wit. K3 (3a710 menadion) 1 050 mg
Biotyna
(3a880 d-biotyna) 26 130 mcg
Wit. B1 (3a820 thiamine hydrochloride) 520 mg
Cholina
(3a890 Chlorek choliny) 52 250 mg
Wit. B2 (ryboflawina) 1 050 mg
Betaina
(3a920)
26 130 mg
Wit. B6 (3a831) (chlorowodorek pirydoksyny) 1 570 mg
Konserwanty:
(E202)
Sorbinian potasu 5 g
Wit. B12 (cyjanokobalamina) 10 500 mcg
SKŁAD: Glikol propylenowy, dekstroza. Wilgotność : 67,2 %

Racing Pigeons Feed

AQUAWIT

Zalecenia: produkt stosować jako uzupełnianie niedoborów witamin, w okresie
zwiększonego zapotrzebowania na witaminy (rozród i lęgi) oraz w sytuacjach
zwiększonego wysiłku, osłabienia (okres lotów).
Produkt może być stosowany podczas leczenia lub oraz w okresie rekonwalescencji.
Stosowanie: Preparat podawać do wody pitnej 3 dni w tygodniu
- w okresie rozrodu i lęgów 5-10 ml /10 L wody
- w okresie lotów 10-15 ml /10 L wody

Płynny preparat witaminowy dla gołębi z dozownikiem

(Otwórz zakrętkę nad dozownikiem, ściśnij delikatnie butelkę, patrz na miarkę w butelce dozującej)
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem i działaniem światła słonecznego.

5-10 ml /10 L wody
Masa netto:

Wyprodukowano dla:
TJW Racing Pigeons Feed αPL0407006p
88-151 Kruszwica ul. Nadgoplańska 5
Producent:
Wet. Nr Ident. αPL1405002p

Masa netto:

250ml

250ml

