
ANTILAX IMMUNO 
A Veyxal Antilax Immuno-t �atal állatok emésztési rendellenességeinek (hasmenés) helyreállítására 
használják borjúban, csikóban, bárányban, kecskegidában és malacban. 

Felhasználási útmutató: 
- Folyadék- és elektrolit-veszteségek pótlása, amelyek a betegség folyamán alakultak ki
- Na bicarbonáttal a felborult sav-bázis egyensúly helyreállítása
- Könnyen hozzáférhető energiaforrás biztosítása
- Helyi immunvédelem kialakítása a hasmenést okozó kórokozókkal szemben.
A termék egy különleges eljárással előállított zsírmentes, lio�lizált kolosztrum-egyveleget
tartalmaz. Ezt a port úgy állították elő, hogy IBR-mentes tehenek első föcstejét gyűjtötték össze, 
amelyeket előzőleg antitesteket tartalmazó savóval immunizáltak, így azokban kialakult az anyai
immunitás számos hasmenést előidéző kórokozóval szemben, mint pl. az E. coli és számos vírus
(Rotavirus, Corona vírus). A sok tehénből származó standardizált föcstej-egyveleg igen széles 
skáláját nyújtja az immunoglobulinoknak. 
Alkalmazás  előtt  állatorvos véleményének kikérése javasolt. 
Ha a hasmenésben szenvedő �atal állatokkal Veyxal Antilax Immuno-t etettünk, azok
bélnyálkahártyáján helyi immunitás alakul ki az antitestek nagy száma következtében. 
A baktériumok és vírusok így elveszítik patogenitásukat. A föcstej-keverék még egyéb olyan 
bioaktív anyagokat is tartalmaz, amelyek szintén a hasmenés kórokozói ellen hatnak, mint amilyen
a lakto-peroxidáz és a lizozym. Az nyilvánvaló, hogy a föcstejben lévő védő  anyagok hatékonyak 
más állatfajokban is nem csak a borjakban, annak ellenére, hogy tehenek kolosztrumából állították 
elő.  

Adagolása: 
A teljes napi takarmányadag 1 kg-jára jutó kiegészítés. 
100 g Veyxal Antilax Immuno-t 1 l langyos vízben oldjunk fel.
Ebből az állat korától, testsúlyától és folyadékvesztésének mértékétől függő mennyiséget adjunk.

Borjú:
Érdemes naponta 2-3 liter fent leírt módon elkészített Veyxal Antilax Immuno oldatot adni az 
állatnak, ezen felül tejet szükség szerint. Célszerű az oldatot és a tejet, vagy tejpótló szert napi 
három alkalomra elosztva az állatnak juttatni.

Csikó, malac, bárány, gida:
Az anyatej kiszopásának, vagy adásának szokásos rendjét fenn kell tartani. Az itatásra elkészített 
Veyxal Antilax Immuno oldatot étvágy szerint kell napi 3 alkalommal adni a szopáson kívüli 
időközökben.

Összetétel  :
Szőlőcukor, banánliszt, zabliszt, nátrium-hidrogénkarbonát, édes-savópor,
lenmagliszt, szójaglicin, guármagliszt, nátrium-klorid, száritott élesztő,
tejpor /kolosztrumból, IBR mnetes/, magnézium-klorid, szentjánoskenyér-magliszt,
kálium-klorid, nátrium-prpoionát, kalcium-klorid. 

Analitikai összetevők: 
Nyersfehérje: 11%, nyerszsírok és olajok: 3%, 
nyershamu: 11,5%, nyersrost: 1%, metionin: 1%, lizin: 0,9%, klorid: 2,50%,
kálium: 0,70%, nátrium: 3,20%, nedvességtartalom: 8,00%

Adalékanyagok : /1kg: 
Tápértékkel rendelkező:
L-Lizin HCL: 10.000 mg, DL-metionin: 10.000 mg
Technológiai adalékanyagok: 
Káliumszorbát /E330/, Citromsav
Érzékszervi tulajdonságokat javitó adalékanyagok:
Aromaanyagok

Tárolás:
Száraz 25 fok alatti helyen , gyermekektől gondosan elzárva tartandó.  


