APROS s.r.o.
Káranice 25
503 66 KÁRANICE
E-mail: aproshk@apros.cz, www.apros.cz
v zemědělství

Mléčné krmné směsi
Minerálně vitamínová krmiva
Solné a minerální lizy Biosaxon
Poradenství a služby

IN – P E C T O L A N
přípravek k prevenci a potírání průjmů
(dietetické doplňkové krmivo pro mladá zvířata – telata, selata. )

-

Obsahuje komponenty a vedlejší produkty ze zpracování ovoce, hroznového cukru.
Vedlejší produkty ze zpracování hlíz a kořenů, minerální látky (elektrolyty).
Je to čistý přírodní produkt, prostý anti-brobiotických doplňků, žádné léčebné látky.
Obsahuje Mannanoligosacharidy, které přinášejí rychlou úlevu od průjmů.
Díky B-Glucane moduluje a zvyšuje obranyschopnost těla.
Je kompletně vitaminizován, obsahuje Beta-karoten k podpoře imunitního systému.
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Přídavné látky na 1 kg doplňkového krmiva:
800 000 m.j. vitamin A
40 mg vitamin B 6
20 mg kyselina listová
6 000 m.j. vitamin D 3
400 mcg vitamin B 12
400 mg kyselina nikotinová
1 400 mg vitamin E (alfatokoferol)
120 mg vitamin B 1 300 mg Ca-D.pantothenan
3 000 mg vitamin C
80 mg vitamin B 2 10 mg B - Karoten
20 mg vitamin K 3 Mravenčan vápenatý
To nejdůležitější o výrobku:
In-Pectolan je díky složení neškodný, nehrozí riziko předávkování, při jeho použití není
nutné vysazovat ostatní nápoje (hlavně u telat - MKS)
Použití – dávkování: obecně lze doporučit 1 g In-Pectolitu na 1 kg tělesné váhy !
Telata:
Selata:

1 odměrka (50 g) dvakrát denně 3 – 4 až 5 dnů do nápoje,
½ odměrky (25 g) 2x denně do nápoje,jako prevenci - při nákupu nových telat.
2 odměrky (100 g) na 1 kg mléčné náhražky – do nápoje. Nebo preventivně na
vrh (cca 10 selat) 1 odměrku do suchého krmiva. Podávat je možné až do 4
týdnů stáří.

JEN TO NEJLEPŠÍ JE PRO VAŠE ZVÍŘATA DOST DOBRÉ !
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