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Листівка-вкладка
Додаток 2 до реєстраційного посвідчення

UA

АМІНОВІТОЛ

Розчин для перорального застосування.
Опис

Однорідний сипучий порошок від жовтого до темно-жовтого
кольору.
Склад
1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини:
вітамін А
2500 МО
нікотинамід
22,0 мг
вітамін В1
1,2 мг холін хлорид
50,0 мг
вітамін В2
4,5 мг метіонін
10,0 мг
вітамін В6
2,5 мг аргінін
10,0 мг
вітамін В12
0,01 мг лейцин
12,0 мг
вітамін С
30,0 мг треонін
2,0 мг
вітамін D3
2250 МО
триптофан
6,0 мг
вітамін Е
10 МО
лізин
50,0 мг
вітамін К3
4,5 мг валін
22,0 мг
фолієву кислоту
0,25 мг ізолейцин
8,0 мг
пантотенову кислоту 9,0 мг фенілаланін
10,0 мг
біотин
0,05 мг гістидин
6,0 мг
Допоміжні речовини: пропіленгліколь, декстроза, спирт
етиловий, вода очищена.
Фармакологічні АМІНОВІТОЛ — кормова добавка, що має сукупні фармакологічні
властивості
властивості окремих вітамінів та амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, підвищенню його резистентності,
позитивно впливають на продуктивність, збереженість і відтворювальні функції тварин та птиці.
Застосування

Дозування

Для поповнення раціону свиней, птиці, риб котів, собак вітамінами, амінокислотами, при стресових станах, які викликані паразитарними або інфекційними захворюваннями, транспортуванням, змінами раціону годівлі.

Свині, кури-бройлери, кури-несучки, індики, лосось, форель та
інша морська риба:
кормову добавку застосовують впродовж 5-7 діб перорально,
змішуючи з питною водою, із розрахунку - 1-2 мл кормової добавки на 4 л питної води на добу.
Коти, собаки:
Препарат застосовують перорально з водою у дозі:
Вид тварин
Собаки,
мл на 10 кг
маси тіла
Коти,
мл на 5 кг
маси тіла

Перорально, мл на добу
Профілактика
Лікування
(1-2 тижні)
(3-7 діб)
0,3

0,9-1,2

0,2

0,6
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Протипоказання Не застосовувати тваринам, птиці, рибі, корми яких збалансовані за вітамінами та амінокислотами.

Застереження
для обслуговуючого
персоналу

Слід дотримуватися загальноприйнятих правил особистої гігієни та техніки безпеки, які передбачені при роботі з кормовими добавками.
Невикористаний продукт або його залишки мають бути утилізовані згідно чинних вимог.

Форма випуску Флакони зі скломаси або полімерних матеріалів по 25, 10,
50, 100, 220, 250, 500 мл, 1та 5 л.
Умови
Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від
зберігання та
5°С до 25°С.
транспортування
Термін
придатності

36 місяців.
Після розведення у питній воді — 24 години.
Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного
посвідчення:

МПА Ветерінарі Медісінс енд Едітівс С.Л.С.
Могода, 16-18-Полігон Індастріал
Кан Сальвателла 08210
08210 Барбера дель Валлес, Барселона
Іспанія

Виробник
готового
продукту:

МПА Ветерінарі Медісінс енд Едітівс С.Л.С.
Могода, 16-18-Полігон Індастріал
Кан Сальвателла 08210
08210 Барбера дель Валлес, Барселона
Іспанія

