
JECUPLEX 
Különleges táplálási igényeket kielégítő (diétás) kiegészítő takarmány
tehenek és anyajuhok részére; kiegészítő takarmány lovak, szarvasmarhák,
juhok, kecskék, sertések, barom�, postagalambok és kutyák részére. 

Felhasználási útmutató: 
A készítmény csíraszegény (steril) környezetben előállított, tehenek és
anyajuhok ketózisának megelőzésére szolgáló diétás takarmány, amely
egyben májvédő, zsíranyagcserét jótékonyan befolyásoló szerves kötésű
komponenseket, aminosavakat, L-carnitint, ásványi anyagokat és vitaminokat
is tartalmaz. A készítmény tehenek esetében ellés után, anyajuhok esetében
ellés előtt és közvetlen utána, egyéb állatfajok esetében működési zavarok
esetén, stresszhelyzetekben, növekedési időszakban, fokozott
teljesítmény-elvárás esetén biztosítja a májműködés számára
nélkülözhetetlen tápanyagokat.

Adagolása: 
Felhasználás előtt kérje ki állatorvosa tanácsát.
Ketózis megelőzésére:
Tehén: ellés után 3-6 héten belül: 500 ml
Anyajuh: ellés előtt 6 héttel és ellés után 3 héten belül: 100 ml
Szükség esetén 24 óra múlva megismételhető.
Az ellés utáni 2-4. napon:
Tehén: 250-500 ml
Anyajuh: 50-100 ml
Kiegészítő takarmányként, májvédelemre:
Szarvasmarha, ló: 500 ml-ig
Borjú, csikó: 50 ml-ig
Juh, kecske: 100 ml-ig
Sertés / koca: 200-300 ml
Malac: 3-6 ml
Kutya, mérettől függően: 20-50 ml
Nedves etetés esetén:
Malac: 5-10 ml/l víz
Ivóvízben adagolva:
Malac: 0,2-2,0 ml/l
Tojótyúk: rövid idejű kezelés esetén: 4,0 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig
Broiler: rövid idejű kezelés esetén: 2,5 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig
Postagalamb: 10 ml/l ivóvíz, /20 galamb/nap, hetente 2-szer



Összetétel  :
Glukóz: 10%, Kalciumglukonat: 1,5%, Magnéziumszulfát.

Adalékanyagok/1000 ml tartalmaz:
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:
7.000 mg L-carnitin, 3.000 mg Nikotinamid, 500 mg L-lizin, 
500 mg DL-metionin, 500 mg glicin, 360 mg Dexpanthenol
100 mg DL-valin, 80 mg L-leucin, 60 mg DL-fenilalanin, 50 mg L-arginin
40 mg DL-isoleucin, 40 mg L-treonin, 20 mg L-hisztidin, 20 mg DL-triptofan
1000 μg B12 vitamin, 200 mg B1 vitamin, 200 mg B6 vitamin, 
80 mg B2 vitamin
Technológiai adalékanyag:
E262, E338, E202
Érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyag.

Analitikai összetevők: 
nedvességtartalom: 87%, nyersfehérje 1,7%, nyerszsírok és olajok: 0%, 
nyersrost: 0%, nyershamu: 0,70%, lizin: 0,05%, metionin: 0,05%, nátrium: 0%

Tárolás:
20 C alatti, fénytől védett helyen
Gyermekek elől gondosan elzárandó!


