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Az indiai Ayurveda gyógyászat az állategészségügy területén is jelen van gyógyhatá
sú készítményeivel. Az ayurvedikus állatgyógyászati készítmények természetes alap
anyagokból (gyógynövényekből és ásványokból) készülnek, mesterséges hozamfoko
zókat nem tartalmaznak, nullanapos várakozási idejűek.

A magasabb termelékenység, jövedelmezőség 
mellett elősegítik a gyógyszerhasználat jelentős 
csökkentését, a fogyasztóvédelmi és környezet
védelmi, valamint európai uniós előírások be
tartását. A készítmények előnyösen alkalmaz
hatóak mind nagyüzemben, mind háztáji vagy 
biogazdálkodásban.

A gyártó: Ayurvet Ltd.
„Tradicionális tudás – Modern kutatás”: ez a jel  
mondata, és tevékenységét meghatározó fi lo
zófiája az Ayurvet Ltd. (1992) nemzetközi szin
ten is elismert állatgyógyászati termék gyártó 
vállalatnak. Az Ayurvet 1992ben kezdte meg 
működését azzal a céllal, hogy az indiai Ayur
veda gyógyászat ősi tudása alapján elősegítse 
az állatgyógyászatban jelentkező problémák 
széles körének természetes és innovatív meg
oldását.   

Az Ayurvet termékek a cég európai uniós GMP+ 
tanúsítvánnyal, ISO 9001:2000minősítéssel és 
21. századi technológiával rendelkező üzemé
ben készülnek. A készítményeket világszerte 
több mint 30 országban forgalmazzák. 
Több mint 700 klinikai vizsgálat, publikáció 
nemzeti és nemzetközi újságokban, valamint 
több mint 100 Ph.D. diplomamunka igazolja a 
készítmények hatékonyságát.

A hazai forgalmazó: Garuda Trade Kft.
A Garuda Trade Kft. – alapítva 1991ben –, az 
indiai Ayurveda gyógynövényalapú gyógyászat 
módszereinek magyarországi meghonosítója, 
mind humángyógyászat, mind állatgyógyászat 
területén széleskörű alternatívát nyújt megelő
zésre és a gyógyszerhasználat csökkentésére, 
a lakosság egészségi állapotának javítása ér
dekében. A termékeket nagy múltra visszate
kintő cégek állítják elő az Ayurveda 5000 éves 
receptúrái, leírásai, a gyógynövények és ásványi 
anyagok alkalmazása területén felhalmozott 
évezredes tapasztalat alapján.  
A hazai és európai haszonállattartók közül szá
mos és egyre növekvő számú állattartó teleppel 
építettünk ki hosszú távú partnerséget, szakmai 
együttműködést, és segíthettük őket termelési 
költségeik csökkentésében, hatékonyságuk nö
velésében. 

Munkatársaink örömmel állnak az Ön és kollégái 
rendelkezésére is telepüknek szóló, egyedi aján
lat kidolgozásában!

www.garuda.hu 
www.ayurveda.hu

GARUDA TRADE KFT.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK  
A MODERN ÁLLATTARTÁS SZÁMÁRA
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CHARMIL PLUS 
GÉL, PERMET ÉS PUMPÁS PERMET

GYÓGYNÖVÉNYES KÜLSŐLEGES SEBGYÓGYÍTÓ,  
HÁMOSÍTÓ HATÁSÚ GÉL, PERMET ÉS PUMPÁS PERMET

SEBGYÓGYÍTÁS

A Charmil Plus egy háromféle gyógynövény olaját tartalmazó, széles hatásspektrumú 
sebgyógyító, hámosító hatású, rendkívül hatékony szórópermet és gél formátumú ké
szítmény. Népszerű, hatékony formula baktérium és gombaölő, fertőtlenítő, gyulla
dásgátló, viszketést enyhítő, rovarriasztó, hámosító hatású gyógynövényekkel.

JAVALLAT: 
•  Legkülönfélébb eredetű (szúrt, vágott, horzsolt, 

harapott, tépett, égetett, forrázott, műtéti, 
stb.) sebeknek, valamint ekcémás, gennyedző 
bőr kiegészítő kezelésére. Viszketést, irritációt 
csökkentő, hámosító hatású. 

•  Gyors és tiszta sebgyógyulást eredményez. 
•  Állatorvosi tapasztalatok szerint különösen 

nagy hatékonysággal alkalmazható a meleg és 
nedves nyári hónapok alatt, amikor a megfelelő 
környezeti feltételek elősegítik a mikrobák el
szaporodását, a legyek jelenléte pedig a sebek 
lárvával történő fertőződését. 

•  A különleges szórópermet formátum biztosítja 
az időjárásnak ellenálló konzisztenciát, a kiváló 
behatoló erőt, a könnyű felvihetőséget és el
oszlathatóságot.

•  Továbbá fül és farokrágás, csüdsömör, talpfe
kély, büdös sántaság, Dermatitis digitalis ápo
lására alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
Azadirachta Indica (neem – gyulladáscsökken
tő, antibakteriális, gombaölő), Cedrus deodara 
(himalayai cédrus – antibakteriális, gombaölő), 
Pongamia glabra (rovarriasztó hatás, antibakte
riális).

ALKALMAZÁS: 
Kizárólag külső használatra. Naponta 1 alkalom
mal (vagy az állatorvos utasítása alapján) vigye 
fel a kellő mennyiségű gélt vagy permetet köz
vetlenül a gondosan megtisztított sebfelületre. 
A kezelést folytassa a seb teljes gyógyulásáig.

KISZERELÉS: 
25 g, 50 g, 1 kg, 100 ml
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Az Estrofarm 9 gyógynövény kivonatát, és egy természetes, komplex, ásványi anyago
kat és huminsavat tartalmazó készítmény, mely a petefészek funkciók szabályozásával 
elősegíti az ivarzás megindulását.

JAVALLOTT: 
Nem specifikus ivarzás, látens (csendes) ivarzás, álivarzás, nem peteérési ivarzás esetén, alkalmas idő
ben történő, vemhesség, ill. involúció utáni ivarzás elősegítésére.

HATÁSMECHANIZMUS:  
 • A gonadotrop hormonok termelődését ser

kenti, ezzel beindítva a peteérést és a luteális 
fázist.

 • Az FSH, az ösztradiol és a progeszteron szint
jének normalizálása.

 • Szinkronizálja a gonadotropinok felszabadu
lását.

 •  Indukálja az ovulációs ösztruszt.

ÖSSZETÉTEL: 
Citrullus colocynthis (a gonadotropinhoz hason
ló hatású, szinkronizálja a reproduktív hormo
nok felszabadulását, ivarzást vált ki az állatok
ban), Foeniculum vulgare, Glycine max, Linum 
usitatissimum (növeli a szérum ösztradiol és 
petefészek fehérjetartalmát, ezzel segíti az 
ovulációt), Abroma augusta, Piper nigrum, Pi
per longum, Zingiber officinale (javítja a külön
böző tápanyagok felszívódását és semlegesíti 
a szabadgyökök káros hatásait), Semecarpus  
anacardium, Shilajit (asphaltum punjabicanum)

ALKALMAZÁS: 
Sertés: 10 g/állat/nap a választás napján el
kezdve 23 napon keresztül szájon át, kis meny
nyiségű egyedi takarmánnyal. Az inszemináció 
a választást követő 56. napon javasolt az ivar
zási tünetektől függően.  

Szarvasmarha: 15 g/tehén/nap 2 napon keresz
tül, az ellést követő 5051. naptól szájon át, kis 
mennyiségű egyedi takarmánnyal. Az inszemi
náció a kezelést követő 910. napon javasolt az 
ivarzási tünetektől függően. 
Az ivarzás elmaradása, vagy gyenge ivarzás ese
tén a kezelés 10 nap elteltével megismételhető. 

KISZERELÉS: 1 kg
REFERENCIA TELEP: UBM Feed Kft., Bonafarm, 
FirstFarms Hungary Kft., Karakai sertéstelep

ESTROFARM POR
HORMONMENTES IVARZÁS MEGINDÍTÁS  

ÉS SZINKRONIZÁLÁS ELŐSEGÍTÉSE

IVARZÁSI PROBLÉMÁK
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Gyógynövényes, hormonmentes készítmény, mely a petefészek funkciók szabályozá
sával elősegíti az ivarzás megindulását.

JAVALLOTT: 
Nem specifikus ivarzás, látens (csendes) ivarzás, álivarzás, nem peteérési ivarzás esetén, alkalmas idő
ben történő, vemhesség, ill. involúció utáni ivarzás elősegítésére.

HATÁSMECHANIZMUS:  
 • A gonadotrop hormonok termelődését ser

kenti, ezzel beindítva a peteérést és a luteális 
fázist.

 • Az FSH, az ösztradiol és a progeszteron szint
jének normalizálása.

 • Szinkronizálja a gonadotropinok felszabadu
lását.

 •  Indukálja az ovulációs ösztruszt.

ÖSSZETÉTEL: 
Citrullus colocynthis (a gonadotropinhoz ha
sonló hatású, szinkronizálja a reproduktív hor
monok felszabadulását, ivarzást vált ki az álla
tokban), Piper longum, Piper nigrum, Zingiber 
officinale (javítja a különböző tápanyagok felszí
vódását és semlegesíti a szabad gyökök káros 
hatásait)

ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha, bivaly, ló: 3 kapszula
Juh, kecske, sertés: 2 kapszula, állatonként na
ponta egyszer, két egymást követő napon. 
A hatás néhány napon belül jelentkezik. Ivarzás 
hiányában, vagy gyenge ivarzás esetén a keze
lés 10 nap múlva megismételhető.

KISZERELÉS: 1 dobozban 20 db levél, melyben 
egyenként 6 db kapszula van.

REFERENCIA TELEPEK: 
Agrogáz Nyíregyháza Kft.

JANOVA KAPSZULA
HORMONMENTES IVARZÁS MEGINDÍTÁS  

ÉS SZINKRONIZÁLÁS ELŐSEGÍTÉSE

IVARZÁSI PROBLÉMÁK
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IVARZÁSI PROBLÉMÁK 

SEMINOGEN POR
SPERMA MINŐSÉGÉT ÉS MENNYISÉGÉT JAVÍTÓ  

GYÓGYNÖVÉNYES KÉSZÍTMÉNY

A Seminogen fokozza a libidót. A libidó, az azt befolyásoló hormonok szintjétől függ, 
legfőképpen a tesztoszterontól. A természetes tesztoszteron produkció összefügg a 
szex hormonok prekurzor szintjének töltöttségével, ilyen prekurzor például a DHEA. 
Továbbá fokozza az LH hormon termelődését, ami kulcsfontosságú a DHEA szexhor
monokká alakításában.

JAVALLAT: 
 •   Alacsony spermaszám esetén (Hypozoosper

mia, Oligozoospermia).
 •  Csökkent ondó térfogat (Hypospermia) és visz

kozitás.
 •  Gyenge mozgásképesség a spermiumoknál 

(Asthenospermia) és életképesség.
 •  Javítja a libidót és erőnlétet.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • A Seminogen egy gyógynövényes készítmény, 

amelynek összetevői normalizálják a spermiu
mok alakját (morfológiáját).

 • Gyógynövényes és ásványi anyag összetevői 
elősegítik az ondóképződést, miközben javítják 
a herék és mellékherék termékenyítő funkcióit. 

 • Serkentik a heréket jó minőségű spermiumok 
előállítására és növelik számukat. 

ÖSSZETÉTEL: 
Withania somnifera (stressz elle nes, antioxidáns, 
immunerősítő, szabad gyökmegkötő hatású), 
Shilajit (Asphaltum punjabicanumAsphaltum 
pun jabicanumimmunerősítő, vitalitásfokozó, 
termékenységfokozó, csonterősítő, gyulladás
csökkentő. A Shilajit egy természetes, tőzeg
szerű kövület, mely a Himalája néhány lelőhe
lyén található egyes kőzetrétegekben. Szerves 
kötésben természetes úton tartalmaz számos 
mikro és makroelemet, humin és fulvinsavat) 

ALKALMAZÁS: 
Bika és csődör: 1015g 3040 napig 
Kan, kos: 45 g 1820 napig 
Kakas, gácsér: 45 g/100 kakas 1012 napig 
Alacsony spermaszám esetén, szájon át ada
golandó naponta kétszer, addig, amíg a sperma 
minősége nem javul.

KISZERELÉS: 1 kg

REFERENCIA TELEPEK: UBM Feed Kft. kantelepe, KözépTiszai Mg. Zrt kantelep, Bonafarm Zrt. 
kantelepe, Kantel Kft. kantelep, Nagisz Zrt. szülőpár telep, FirstFarms Hungary Kft., Charolais Kft., 
Sertés megtermékenyítő állomás
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Az Exapar egy 16féle gyógynövényt tartalmazó hormonmentes készítmény, mely elő
segíti a méh ellés utáni kiürülését, tisztulását, regenerálódását, ezáltal hozzájárul a 
következő vemhesítésre való időbeni, sikeres felkészítéséhez.

JAVALLAT: 
 • Az ellés után visszamaradt méhlepény kiürülé

sének elősegítésére. 
 • A méh ellés utáni tisztulására és regeneráló

dására. 
 • Sertések MMAszindrómájának kiegészítő te

rápiájaként.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 •  Elősegíti a visszatartott méhlepény kiürülését, 

segíti a méh tisztulását és regenerálódását. 
 •  Segít időben megindítani az ellés utáni ivarzást.
 •  Optimalizálja a méhösszehúzódásokat. 
 •  Segíti a lochiális (ellés utáni folyás) váladék ki

választását. 
 •  Erősíti a méh természetes védekező mecha

nizmusát.
 •  Méhtisztító, megakadályozza a méhfertőzést. 
 •  Javítja az ellés utáni teljesítményt.
 •  Elősegíti a méh tónusának javítását, ezáltal fel

gyorsítja a méh involúcióját.

ÖSSZETÉTEL: 
Gossypium herbaceum (méh össze húzódást elő
segítő, méh tonik, elősegíti a méh természetes 
kiűző erejét), Leptadenia reti culata, Peganum 
harmala, Plumbago zeyla nica (stimulálja az 
izomszövetet, antibakteriális, gyulladáscsök
kentő), Rubia cordifolia (fájdalomcsillapító), 

Caesalpinia bonducella (lázcsillapító), Cyperus 
rotundus, Taxus baccata, Lepidium sativum, 
Aloe barbadensis, Gardenia gummifera, Piper 
longum (gyulladáscsökkentő), Desmodium gan
geticum, Tribulus terrestris, Uraria picta, Citrul
lus colocynthis

ALKALMAZÁS: 
Közvetlenül az ellést követően megelőzésként, 
vagy visszamaradt placenta esetén, szájon át 
adagolandó: Szarvasmarha, bivaly, ló: 50 ml, juh, 
kecske, sertés: 20 ml állatonként a első napon az 
előírt adag kétszerese két alkalommal, majd to
vábbi 35 napon keresztül az előírt adag naponta 
kétszer, vagy az állatorvos utasítása alapján. 
Egy ellésnél felhasználandó mennyiség állat
fajok szerint:
Szarvasmarha, bivaly, ló: 200 ml + 300 ml (1 + 3 
napos kúra esetén) = 500 ml vagy ellést követően 
önkéntes drenchbe keverve: 250500 ml
Juh, sertés: 80 ml + 120 ml (1 + 3 napos kúra ese
tén) = 200 ml

KISZERELÉS: 500 ml

EXAPAR ITATÓFOLYADÉK
PLACENTAKIÜRÜLÉST SEGÍTŐ, MÉHREGENERÁLÓ HATÁSÚ 

GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY, A MÉH ELLÉS UTÁNI  
KIÜRÜLÉSÉNEK, TISZTULÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE

MÉHREGENERÁLÓDÁS, ELLÉS UTÁNI MÉHKEZELÉS

REFERENCIA TELEPEK: Bonafarm Zrt. sertéstelepei, NAGISZ Zrt., KarakaiZS Agrár Kft., Haladás Plus 
Kft., BOSINNOVET Kft.  
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MÉHREGENERÁLÓDÁS, ELLÉS UTÁNI MÉHKEZELÉS

14 féle gyógynövény és a Shilajit nevű ásványi anyag kombinációjával tudományosan 
összeállított készítmény, ami segít a visszamaradt méhlepény eltávolításában és a méh 
tisztulásában, fertőzésektől való megóvásában.

JAVALLAT: 
 • A visszamaradt méhlepény eltávolítására. 
 • A méhburok méhgombokról történő leválásá

nak és ürülésének elősegítésére. 
 • A méh kiürülésének elősegítésére, a méh 

egész séges állapotának helyreállítására.
 • Ideális méhtisztító és fertőtlenítő a kézzel tör

ténő placentaeltávolítás után.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Leválasztja és eltávolítja a visszamaradt méh

lepényt. 
 • Segíti a méh tisztulását és regenerálódását. 
 • Összehúzó hatású, így csökkenti a levált pla

centa okozta vérzést. Jelentősen csökkenti a 
fertőzése kialakulásának veszélyét a kézzel 
történő placenta eltávolítást követően. 

 • Nem avatkozik bele a normál szaporodási cik
lusba, nincs káros hatással a laktációra.

ÖSSZETÉTEL: 
Paederia foetida, Azadirachta indica leaf  
(gyulladásgátló, antibakteriális, gombaellenes,  
immunmoduláló aktivitású), Azadirachta  
indica bark, Ficus religiosa, Ficus bengalensis, 
Ficus glomerata, Asparagus racemosus, Ber
beris lycium, Curcuma longa (görcsoldó, anti

bakteriális, gombaellenes, gátolja a leukotrién 
B képződést), Glycyrrhiza glabra, Aloe bar
badensis, Shilajit Shudh, Gossypium herba
ceum, Adhatoda vasica

ALKALMAZÁS: 
Helyezzen 2 méhtablettát mindkét méhszarvba 
két egymást követő napon vagy az állatorvos 
utasítása szerint.

KISZERELÉS: 
1 dobozban 20 db alumíniumfólia, 4 db méhtab
letta

URAKSHA MÉHTABLETTA
MÉHFERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE. MÉHBUROK 

LEVÁLÁSÁNAK ÉS ELLÉS UTÁNI KIÜRÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE. 

REFERENCIA TELEPEK: AlphaVet Kft., Jászapáti 2000 Mg. Zrt., Magyarszéki tehenészet, KőrösMaros 
bio tehenészet, ZM NAGISZ Kft., Agronómia Kft. 
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A Payapro tejhozamfokozó, hormonmentes 7 gyógynövény tudományosan összeállí
tott keveréke.

JAVALLAT: 
 • Az emlős haszonállatoknál a laktációs időszak

ban a tejelválasztás beindításának elősegíté
sére, a tejhozam fokozására.

 • Az MMAszindróma kiegészítő kezelésére.
 • Klinikai tapasztalatok alapján elősegíti a tejel

választás beindulását, a fokozott tejszekréciót, 
a laktációs periódus elnyújtását, a tejhozam
ban jelentkező ingadozások kiegyenlítését. 

 • Nem avatkozik bele az állatok normál ivari cik
lusába, nem zavarja meg a választási, és újra
vemhesítési folyamatot, megfelelő tejhozamot 
biztosít hőstressz esetén is, valamint erősebb, 
jobb ellenállóképességű malacokat, magasabb 
választáskori súlyt eredményez.

 • Fokozza a tejmirigyek működését, ezáltal hoz
zájárul a nagyobb mennyiségű tejleadásához. 

 • Elnyújtott hatás: klinikai próbák alapján az 
alkalmazás után is érzékelhető a készítmény 
tejhozamnövelő hatása.

HATÁSMECHANIZMUS: A készítmény össze
tevői, azok hatásért felelős vegyületei régóta 
ismertek tejhozamot, tejelválasztást fokozó  
hatásukról. Egymással szinergikus hatásban ha
tékonyan elősegítik a tehenek tejhozamának és 
tejelválasztásának fokozását, azáltal, hogy:

 • Az agyalapi mirigyre hatva elősegítik az oxy
tocin, az ACTH (adrenocorticotrop hormon) és 
a prolaktin (laktotrop) hormon fokozott terme
lődését.

 • A prolaktin hormon közvetlenül felelős a ter
melődő tej mennyiségéért.

 • Az oxytocin elősegíti az emlők simaizomza
tának összehúzódását, és ez által a fokozott 
tejleadást. 

 • Az ACTH hormon fokozza a mellékvesék mű
ködését, ezáltal a tehenek stressztűrő képes
ségét és vitalitását. 

 • Fokozzák a tejmirigyek glikogén ellátottságát.

ÖSSZETÉTEL: 
Asparagus racemosus, Cuminum cyminum, Foeni
culum vulgare, Glycirrhyza glabra (nyugtató), Lep
tadenia reticulada laktogén, galagtogén, Nigella 
sativa (fokozza a szekréciós aktivitást az emlőszö
vetekben), Pueraria tuberosa

ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha, ló: 20 g
Juh, kecske, sertés: 10 g állatonként, naponta 
egyszer, az állat egyedi takarmányába keverve, 
1015 napon keresztül, vagy az állatorvos utasí
tása alapján. A készítmény keveréktakarmány 
előállításához nem használható fel! Kizárólag  
az állatok egyedi kiegészítő kezelésére használ
ható!

KISZERELÉS: 1 kg, 20 kg

REFERENCIA TELEPEK: Bonafarm Bóly Zrt., Kórógy Pig Kft., Pankota Agrár Zrt., Kisalföldi Mg. Zrt., 
Balogtagi szarvasmarhatelep

PAYAPRO POR
TEJHOZAMNÖVELŐ, HORMONMENTES  

GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK

TEJHOZAMFOKOZÁS
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A Ketoroak egy tudományosan összeállított gyógynövény keverék ketózis megelőzésé
re és kiegészítő kezelésére.

JAVALLAT: 
A Ketoroak itatófolyadék gyógynövények keve
rékét tartalmazó belsőleg oldat, mely hatéko
nyan alkalmazható ketózisos kórképek kiegészí
tő kezelésére szarvasmarháknál és kecskéknél.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Visszaállítja a szervezet egészséges működé

sét. 
 • Összetevői között megtalálható a Phyllanthus  

niruri, ami bizonyítottan hatásos a ketózis  
ellen. 

 • További összetevő a Tephrosia purpuria, mely 
csökkenti az oxidatív stresszt, jelentős antioxi
dáns hatással bír. 

 • Továbbá tanulmányok igazolják, hogy az Aspa
ragus racemosus fokozza a vércukorszintet, 
ezáltal csökkenti a ketózis miatt keletkező  
hiányt a vérben.

ÖSSZETÉTEL: Phyllanthus niruri, Tephrosia pur
purea, Glycyrrhiza glabra, Asparagus racemosus, 
Aegle marmelos

ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha: Kezelés céljából: 200 ml naponta 
kétszer, két napig, majd 100 ml naponta egyszer 

2 napig. Vagy drenchbe keverve napi egyszer: 
500 ml. Megelőzés céljából: 200 ml naponta egy
szer, 5 napig.
Juh/Kecske: Kezelés céljából: 50 ml naponta két
szer, 2 napig, majd 25 ml naponta egyszer 2 na
pig. Megelőzés céljából: 50 ml naponta egyszer 
5 napig

KISZERELÉS: 1 liter

KETOROAK ITATÓFOLYADÉK
TUDOMÁNYOSAN ÖSSZEÁLLÍTOTT GYÓGYNÖVÉNY  

KEVERÉK A KETÓZIS KÁROS HATÁSAIRA

KETÓZIS KEZELÉSÉRE

REFERENCIA TELEP: Jászapáti 2000 Mg. Zrt.
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A Mastilep gél 5féle gyógynövény és kén kombinációjával tudományosan összeállított 
készítmény tőgygyulladás kiegészítő kezelésére. 

JAVALLAT: 
 • A tejelő háziállat laktációs időszakában a mas

titis kiegészítő kezelésére. 
 • Hűsítő, hámosító hatású, támogatja a gyulla

dáscsökkentő folyamatokat. 
 • Hozzájárul a tőgy egészségének megőrzésé

hez és visszaállításához, a tej minőségének 
javulásához.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Növeli a fagocita sejtek aktivitását.
 • Visszaállítja a tejhozamot.
 • Nem károsítja a keratin réteget.

ÖSSZETÉTEL: 
Cedrus deodara (antibakteriális, gombaölő), Eu
calyptus globulus (fertőtlenítő), Curcuma longa 
(antibakteriális), Glycyrrhiza glabra (gyulladás
csökkentő), Paederia foetida (gyulladáscsökken
tő), kén (antiszeptikus, parazitaölő).

ALKALMAZÁS: 
Naponta kétszer a szükséges mennyiségű gélt 
külsőleg a teljes tőgy és a csecsbimbók vagy az 
érintett tőgynegyed felületén lazán oszlassa el. 
Kezelés előtt a tőgyet és a csecsbimbókat tisz
tára kell mosni, és szárazra törölni. A kezelést 
minimum 5 napig, vagy az állatorvos utasítása 
szerint kell folytatni. Egy tubus kb. 56 kezelésre 
elegendő gélt tartalmaz.

A termékhez mellékelt Mastrip tesztcsík, a (szub
klinikai) mastitis fennállásának, súlyossági foká
nak vizsgálatára alkalmas. 

Tesztcsík használata: Tisztítsa meg a tőgyet, és 
törölje szárazra. Fejjen 12 csepp tejet a csíkra. A 
színváltozás alapján: sárga: egészséges állapot, 
zöldessárga: szubklinikai mastitis, zöld: előreha
ladott szubklinikai mastitis, kék: klinikai mastitis. 
Minden tőgynegyedhez új tesztcsíkot használjon.

KISZERELÉS: 
125 gos műanyag tubusban, 16 db tőgyállapot
jelző tesztcsíkkal. Cellulóz alapú Bromothymol 
Blue (BTB) szalaggal impregnálva stabilizált  
ionérzékeny indikátor szubklinikai tőgygyulladás 
kimutatása.

TŐGYEGÉSZSÉGÜGY

MASTILEP GÉL
GYÓGYNÖVÉNYES EMULZIÓS KÜLSŐLEGES TŐGYGÉL

REFERENCIA TELEP: Jászapáti 2000 Mg. Zrt.
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A Diaroak 13 gyógynövény és kaolin tudományosan összeállított keveréke különböző 
eredetű hasmenéses esetek természetes anyagokkal történő kiegészítő kezelésére.  
Kiváló hatékonysággal alkalmazható a legkülönbözőbb eredetű hasmenéses esetek
ben, illetve állatfajoknál egyaránt. 

JAVALLAT: Etetési hibák, nedves, szennyezett takarmány, tápváltás, elválasztás vagy kórokozók  
miatt fellépő hasmenés kiegészítő kezelésére.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Elősegíti a hasmenés megállítását. 
 • Helyreállítja az emésztőrendszer normális  

működését. 
 • Minimalizálja a víz és tápanyagveszteséget. 
 • Védőréteget képez az emésztőrendszer nyál

kahártyáján, megköti és semlegesíti a kóroko
zókat és az általuk termelt, méreganyagokat, 
elősegíti kiürülésüket. 

 • Féregfertőzés okozta hasmenés kezelése ese
tében csak, mint kiegészítő terápia javallott 
alkalmazása. 

ÖSSZETÉTEL: 
Kaolin, Tinospora cordifolia, Holarrhena anti
dysenterica (antiszeptikus, görcsoldó), Punica 
granatum, Cyperus rotundus, Acacia catechu 
(görcsoldó, antibakteriális, vírusellenes), Aegle 
marmelos (hasmenéscsillapító, nyugtató, im
munmoduláló), Woodfordia fruticosa, Polygo
num aviculare, Berberis aristata, Andrographis 
paniculata, Symplocos paniculata, Zingiber offi
cinale, Salmalia malabarica

ALKALMAZÁS: A port kb. ötszörös mennyiségű 
vízzel homogén oldattá keverve vagy egyedileg 
a takarmányhoz keverve szájon át adagolandó. 
Szarvasmarha, bivaly, ló: 30 g, borjú, üsző, csikó: 
1015 g 
Juh, kecske: 7,510 g 
Nyúl: 5,0 g, adagolandó naponta kétszer, súlyos 
esetben hatóránként a teljes gyógyulásig. 
Sertés: újszülött malac: 2,5 g, elválasztott malac: 
5,0 g, süldő: 10,0 g, felnőtt állat: 15,0 g állaton
ként, naponta kétszer, min. 35 napon keresztül a 
teljes gyógyulásig, bóluszba gyúrva, vagy egyedi
leg a takarmányhoz keverve. 
Baromfi: egyedileg a takarmányba keverve 
0,25%os arányban 57 napon keresztül, vagy az 
állatorvos utasítása alapján adagolandó. 
Galamb: 100 madárnak 30 g naponta egyszer 35 
napig, vagy az állatorvos utasítása alapján (kevés 
megnedvesített vagy olajozott takarmányhoz 
keverve).

KISZERELÉS: 30 g, 1 kg, 15 kg

REFERENCIA TELEP: Középtiszai Mg. Zrt., HAGE Zrt.

DIAROAK BELSŐLEGES POR
GYÓGYNÖVÉNYEKET ÉS KAOLINT TARTALMAZÓ KÉSZÍTMÉNY 

HASMENÉSES ESETEK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

HASMENÉSES ESETEK KEZELÉSE
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Különböző eredetű, valamint szalmonella, Ecoli és clostridium spp. okozta hasme
nés kiegészítő kezelésére kaolinnal, 6 gyógynövény kivonatával és illóolajokkal. 

JAVALLAT: A célállatfajok különböző eredetű hasmenéses eseteinek (mint takarmányozási hibák, 
takarmányváltásból adódó hasmenés, bakteriális kóroktanra visszavezethető hasmenés) kiegészítő 
kezelésére, a bélgyulladás megelőzésére.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Elősegíti a hasmenés megállítását.
 • Hozzájárul az emésztőrendszer normális mű

ködésének helyreállításához. 
 • Minimalizálja a víz és tápanyagveszteséget.
 • Védőréteget képez az emésztőrendszer nyál

kahártyáján.
 • Elektrolitokat és mukopoliszacharidokat tar

talmaz a bél egészséges működéséhez.

ÖSSZETÉTEL: Kaolin, Holarrhena antidysen
terica (antimikrobiális), Punica granatum (fé
reghajtó, összehúzó hatású, antioxidáns hatású, 
antibakteriális hatású), Acacia catechu (immun
modulator), Aegle marmelos (túlsavasság ellen), 
Woodfordia fruticosa (lázcsillapító, fájdalom
csillapító), Berberis aristata (gyulladáscsökken
tő, sebgyógyító), illóolajok    
             
ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha, bivaly: 30 g; borjak: 1015 g
Ló: 1525g 
Kecske, juh: 7,510g
Sertés: újszülött malac: 2,5 g, elválasztott malac: 
5 g, süldő: 10 g, kifejlett állat: 15 g állatonként, na
ponta kétszer min. 23 napon keresztül, illetve a 
teljes gyógyulásig, a takarmányhoz keverve.
Baromfi: csibe: 2,55 g/100 madár/nap, jérce: 
510 g/100 madár/nap, befejező brojler, tojó:  
1015 g/100 madár/nap, 

Galamb: 510 g /100 madár/ nap szájon át, a ta
karmányhoz keverve min. 57 napon keresztül. 

KISZERELÉS: 1 kg, 15 kg

REFERENCIA TELEPEK: NAGISZ Zrt., UBM Kft., 
Középtiszai Mg. Zrt., ORVIA Magyarország Kft.

SALCOCHEK PRO BELSŐLEG POR
KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ HASMENÉSES ESETEK  

KEZELÉSÉRE, EMÉSZTÉST OPTIMALIZÁLÓ HATÁSSAL. 

HASMENÉSES ESETEK KEZELÉSE – ANTIBIOTIKUM KIVÁLTÁSA
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Különböző eredetű hasmenéses megbetegedések kiegészítő kezelésére, emésztést  
optimalizáló hatással gyógynövények kivonatával és illóolajokkal.

JAVALLAT: A célállatfajok különböző eredetű hasmenéses eseteinek (mint etetési hibák, nedves, 
szennyezett takarmány, tápváltás, választás miatt fellépő hasmenés, bakteriális kóroktanra visszave
zethető hasmenés) kiegészítő kezelésére, a bélgyulladás megelőzésére. 

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Elősegíti a hasmenés megállítását.
 • Hozzájárul az emésztőrendszer normális mű

ködésének helyreállításához.
 • Minimalizálja a víz és tápanyagveszteséget, 

optimalizálja az étvágyat és a takarmányhasz
nosítást, védőréteget képez az emésztőrend
szer nyálkahártyáján.

 • Az alkotó gyógynövények elnyelik és inaktivál
ják az enterotoxinokat (a bélrendszer működé
sére káros hatással bíró baktériumok anyag
csere termékeit), ezáltal a bélnyálkahártya 
optimálisan működik, az állat ellenállóbbá válik 
a fertőzésekkel szemben. 

 • Az illóolajok erősítik az alkotó gyógynövények 
antibakteriális hatását, így a készítmény gyor
sabban hat a fertőzések ellen.

 • Csökkenti a patogén baktériumok biofilmkép
ződését/virulencia tényezőit.

 • Elősegíti az optimális bélkörnyezetet a hasz
nos baktériumok szaporodásához.

ÖSSZETÉTEL: Kakukkfűolaj, Mentha piperita 
(men tol – antimikrobiális hatás az escherichia 

coli ellen, staphylococcus aureus és candida al
bicans), Eucalyptus globulus (eukaliptusz olaj 
– antibakteriális) Trachysperm um ammi, Cinna
momum camphora, Ocimum sanctum, Curcuma 
longa (kurkuma olaj – antibakteriális, antioxidáns 
hatású), kámfor, ajwain olaj, bazsalikom olaj
 
ALKALMAZÁS: 
Sertés: elválasztott állat: 2,5 ml, növendék: 5 ml, 
felnőtt állat: 10 ml. Az ajánlott mennyiséget adagol
ja naponta kétszer. Súlyos esetekben 6 óránként. 
Szarvasmarha: borjú: 10 ml, tehén, bivaly: 20 ml. 
Az ajánlott mennyiséget adagolja naponta két
szer. Súlyos esetekben 6 óránként. 
Baromfi: csibe: 2,5 ml/100 madár, növendék:  
5 ml/100 madár, befejező brojler/tojó: 10 ml/100 
madár. Súlyos esetekben duplázza meg az ada
gokat.

KISZERELÉS: 20 ml, 1 liter, 5 liter

LIQ-BIOTIC ITATÓFOLYADÉK
KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ HASMENÉSES  

MEGBETEGEDÉSEK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

HASMENÉSES ESETEK KEZELÉSE – ANTIBIOTIKUM KIVÁLTÁSA

REFERENCIA TELEPEK: Bábolna Tetra Kft., AgroM Zrt. orosházi sertéstelep, HungaroSeghers Kft. 
sertéstelep, Jászapáti 2000 Mg. Zrt., Kisalföldi Mg. Zrt. Nagyszentjános, ZM NAGISZ Kft., Rábapordá
nyi szarvasmarha telep, Olivia Kft., Varjasi brojlertelepek
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Kokcidiózis kiegészítő kezelésére szolgáló, szabadon forgalmazható állatgyógyászati 
gyógyhatású termék.

JAVALLAT: 
 • Kokcidiózisból eredő bélgyulladás (vékonybél

gyulladás, vastagbélgyulladás, vakbélgyulla
dás) kiegészítő kezelésére szolgáló állatgyó
gyászati gyógyhatású termék. 

 • A bélrendszerbe kerülő baktériumok szövetká
rosodást okoznak, mely által károsodik a bél
rendszer felszívó képessége, védelmi vonala. 

 • A fertőzött állatoknál különböző eredetű has
menés (vizes, véres, nyálkás stb.) jelentkezik, 
bágyadtság, étvágytalanság, vérszegénység, 
elhullás. 

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Segíthet megelőzni a vékony és vakbélgyulla

dást, ezáltal járul hozzá a megfelelő termelé
kenységhez. 

 • Segíti a takarmány felszívódását.
 • Elősegíti a megfelelő takarmányhasznosulást 

és beépülést a szervezetbe ezáltal támogatja 
a megfelelő súlygyarapodást.  

ÖSSZETÉTEL: 
Holarrhena antidysenterica, Embelia ribes, Alli
um sativum (szélhajtó, nyálkaoldó, vértisztító), 
Ocimum sanctum, Zingiber officinale (diafore
tikus, nyálkaoldó, szélhajtó), Berberis lycium ki
vonat, Polygonum aviculare, Azadirachta indica 
kivonat (gyulladáscsökkentő), Andrographis pa
niculata, Syzygium aromaticum 

ALKALMAZÁS: 
Csibe: 25 mg/madár/nap
Jérce: 50 mg/madár/nap
Befejező broiler, tojó: 100 mg/madár/nap 
Megelőzés: folyamatosan adagolandó
Kezelés: Ha fennáll a fertőzés, kétszeres adagban 
24 hétig adagolandó a tünetek megszünéséig.

KISZERELÉS: 1 kg

COCCIHAR POR
KOKCIDIÓZIS KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE

EMÉSZTÉS, TAKARMÁNYHASZNOSULÁS FOKOZÁSA
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EMÉSZTÉS, TAKARMÁNYHASZNOSULÁS FOKOZÁSA

Felfúvódás (meteorizmus) kiegészítő kezelésére ajánlott készítmény szarvasmarha, bi
valy, juh és kecske részére. Az Afanil emulzió egy gyógynövénykivonatokat és szélhajtó 
illóolajokat tartalmazó összetétel, segítségével gyors és célzott hatás érhető el.

JAVALLAT: 
Felfúvódás (meteorizmus) kiegészítő kezelésére: 

 • bendőműködés zavara, 
 • nehézlégzés, 
 • étvágytalanság,
 • csökkent termelékenység, 
 • elhullás esetén.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Segíti visszaállítani a bendő megfelelő környe

zetét. 
 • Csökkenti a nyálkaképző baktériumok jelenlé

tét, megjelenését, melyek felelősek a nyálkás, 
habos bendő tartalomért, puffadásért. 

 • Habzásgátló, gyomorerősítő, szélhajtó. 

ÖSSZETÉTEL: 
Ricinus communis (hashajtó, gyulladáscsökken
tő), Pinus longifolia (fájdalomcsillapító), Wood
fordia fruticosa, Azadirachta indica (neem gyul
ladáscsökkentő), Terminalia chebula, Balanites 
roxburghii, Eclipta alba, Andrographis paniculata 
(májvédő), Boerhaavia diffusa, Terminalia bele
rica, Eucalyptus globulus, Plumbago zeylanica, 
Tinospora cordifolia, Anethum sowa (antiszepti
kus), Trachyspermum ammi, Acorus calamus

ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha, bivaly: 50 ml, naponta kétszer 
Borjú, üsző: 25 ml, naponta kétszer 
Juh, kecske: 15 ml, naponta kétszer
A kezelést két napon keresztül, vagy az állator
vos utasítása szerint kell folytatni. Súlyos esetek
ben az előírt adag kétszerese adható 

KISZERELÉS: 100 ml

AFANIL EMULZIÓ
FELFÚVÓDÁS (METEORIZMUS)  

KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE 
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A Ruchamax különleges gyógynövények kombinációja, melyek elősegítik az életfontos
ságú emésztési funkciók helyreállítását és optimalizálását, ezáltal hozzájárul a kezelt 
állatok általános jó kondíciójához, termelékenységük növeléséhez.

JAVALLAT: 
 • Emésztési és bendőműködési zavarokra. 
 • Étvágytalan, kimerült, beteg és lábadozó állat

nak. 
 • A tápanyaghasznosulás fokozására, a termelé

kenység növelésre természetes módszerekkel. 
 • Lábadozási időszakban, vagy kimerült állatok 

esetén növeli az étvágyat, ezzel lerövidítve a 
felépülési időt, így alkalmazása javasolt beteg
ség utáni felépülés elősegítésére, vagy nagy 
fizikai igénybevételnek kitett állatok esetében. 

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Csökkenti az emésztési rendellenességek elő

fordulását, természetes módon támogatja az 
emésztőrendszer egészséges működését. 

 • Fokozza a gyomor, bendőmozgást, a nyál és 
más emésztőnedvek, enzimek elválasztását. 

 • Segíti az optimális mikroflóra kialakulását a 
bendőben, a gyomorban és a belekben. 

 • Javítja a takarmányban lévő tápanyagok hasz
nosulását, ezáltal fokozza a teljesítményt.

 • Hozzájárul a bendő ideális pHjának helyreál
lításához, az emésztőrendszer hasznos mik
roflórájának helyreállításához, ezáltal a tel
jesértékű emésztéshez. 

 • Elősegíti az emésztőnedvek termelődését, a 
fermentációs folyamatokat.

 • Elősegíti a cellulóz jobb emészthetőségét. 
 • Jobb takarmányértékesülést (FCR) biztosít. 

 • Hozzájárul a termelékenység növeléséhez, a 
tápanyaghasznosulás támogatásán keresztül 
a tejhozam fokozását is támogathatja.

ÖSSZETÉTEL: Zingiber officinale, Allium sati
vum (antibakteriális), Andrographis paniculata, 
Azadirachta indica, Balanites roxburghii, Cent
ratherum anthelmenticum, Eclipta alba (laxa
tív), Phyllanthus emblica, Terminalia chebula, 
Trachyspermum ammi, Trigonella foenum gra
ecum, Swertia chirata, Woodfordia fruticosa, 
Picrorrhiza kurroa, Acorus calamus, Commiphora 
mukul, Curcuma longa, Embelia ribes, Gardenia 
gummifera, Piper longum, Piper nigrum, Tinos
pora cordifolia, Calotropis procera, Semecarpus 
anacardium

ALKALMAZÁS: Szájon át, az állatok egyedi ta
karmányába, vagy szirupba, melaszba keverten 
nagyobb bólusszá gyúrva alkalmazandó, napon
ta egykét alkalommal: 
Szarvasmarha, bivaly, ló: 15 g 
Borjú, üsző, csikó: 57 g 
Juh, kecske: 35 g, sertés: 3 g/100 ttkg

KISZERELÉS: 15 g, 1 kg

RUCHAMAX POR
GYÓGYNÖVÉNYTARTALMÚ, EMÉSZTÉST,  
BENDŐMŰKÖDÉST SEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNY

EMÉSZTÉS, TAKARMÁNYHASZNOSULÁS FOKOZÁSA

REFERENCIA TELEPEK: Bonafarm Zrt., Csípő telek Tehenészet
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Egyensúlyban tartja a bél mikroflórát, javítja az emésztést, hozamfokozó hatással bír, 
erősíti az immunrendszert. A készítmény támogatja az emésztőrendszer működését: 
javítja a takarmányértékesülést, növeli a súlygyarapodást.

JAVALLAT:
 • Természetes hozamfokozó.
 • Gátolja a patogén baktériumok elszaporodá

sát.
 • Segíti a bélflóra egyensúlyát fenntartani.
 • Hozzájárul a gyomorbélrendszer egészségé

hez.
 • Javítja a növekedést és hatékonnyá teszi a ta

karmány hasznosulását.
 • Hozzájárul a bélnyálkahártya egészségéhez és 

csökkenti a hasmenéses megbetegedéseket 
módszerekkel.

HATÁSMECHANIZMUS:  
 • Stabilizálja a bélnyálkahártyáját. 
 • Elősegíti a bélrendszer megfelelő környezetét 

a hasznos baktériumok szaporodásához. 

ÖSSZETÉTEL: 
Eucalyptus globulus (antiszeptikus, lázcsillapító, 
szélhajtó), Cicoryum intybus (emésztéstámoga
tó, elősegítő a bél szövettani fejlődését), Eruca 
sativa (gyomorerősítő, étvágyfokozó), Trigonella 
foenum graecum, Allium sativum (természetes 
antibiotikum, elősegíti a bélműködését, víruselle
nes), mannánoligoszacharid, Zingiber officinale 
(antioxidáns, antimikrobiális, természetes növe
kedés serkentő), Trychyspermum ammi, Cinna
monum camphora (antibakteriális, köhögéscsil
lapító), Mentha piperita

ALKALMAZÁS: 
Baromfi: 0,05 gm/baromfi/nap a takarmányba 
keverve
Sertés: 414. hetes korban: 1 gm/sertés/nap 
a takarmányba keverve, 1622. hetes korban:  
1,52,5 gm/sertés/nap a takarmányba keverve

KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg

NBIOTIC POR
TERMÉSZETES, GYÓGYNÖVÉNYES  

HOZAMFOKOZÓ KÉSZÍTMÉNY

EMÉSZTÉS, TAKARMÁNYHASZNOSULÁS FOKOZÁSA
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A Restobal gyógynövényeket és az ásványi anyagokat, nyomelemeket és szerves sa
vakat (huminsavak) tartalmazó Shilajit (Asphaltum punjabicanum) nevű természetes 
kőzetszerű anyag kombinációjából összeállított immunerősítő, stresszoldó, nyugtató, 
vitalitásfokozó hatású itatófolyadék.

JAVALLAT: Hatékonyan csökkenti a nagy, zárt állatállományokban, intenzív tartásban jelentkező 
stresszhatásoknak az állomány egészségére káros hatásait, illetve a különféle viselkedészavarok meg
jelenését.
 
HATÁSMECHANIZMUS:
 • Elősegíti a betegségek megelőzését, a vakci

názás utáni kifejezettebb immunválasz létre
jöttét, a betegségek utáni gyorsabb felépülést. 

 • Kifejezettebb párzási igényt és fokozottabb 
termékenységet eredményez. 

 • Érzékeny idegrendszerű állatoknál (ló) stresz
szoldó, nyugható hatásának köszönhetően 
hozzájárul az állattal való könnyebb munká
hoz.

 • Az immunrendszer működését stimuláló hatá
sú gyógynövényi hatóanyagokkal védi az állat 
szervezetét a megbetegedések ellen, elősegít
ve a kiváló kondíció kiépítését. 

 • Elősegíti a vakcinázás hatékonyságának (a 
megfelelő immunválasz és az ellenanyagszint 
termelődésének), valamint hím állatok termé
kenységének és párzási igényének növekedé
sét. 

ÖSSZETÉTEL: 
Ocimum sanctum, Withania somnifera (stress és 
szorongásoldó, pajzsmirigy és mellékvese hor
montermelésére is hat, vércukorszintcsökkentő), 
Phyllanthus emblica (antioxidáns, gyulladáscsök
kentő, májvédő), Tribulus terrestris, Glycyrrhiza 

glabra, Asparagus racemosus, Mangifera indica, 
Shilajit (asphaltum punjabicanum)

ALKALMAZÁS: 
A készítményt naponta kétszer, ivóvízbe ada
golva, legkevesebb 510 napon keresztül, vagy 
az állatorvos utasítása alapján alkalmazzuk az 
alábbiak szerint: 
Szarvasmarha, ló: 50 ml
Borjú, üsző, csikó, sertés: 1525 ml
Juh, kecske: 1020 ml

KISZERELÉS: 1 liter, 5 liter

RESTOBAL ITATÓFOLYADÉK
GYÓGYNÖVÉNYES IMMUNERŐSÍTŐ, STRESSZ ELLENI,  

KONDÍCIÓNÖVELŐ ITATÓFOLYADÉK

IMMUNERŐSÍTÉS, STRESSZOLDÁS

REFERENCIA TELEPEK: Bábolna Tetra Kft., Holdmadár lovasudvar, KözépTiszai Mg. Zrt.
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Stressz elleni, immunerősítő, takarmányfelhasználást javító gyógynövényes itató
folyadék. A Stresroak 5féle gyógynövény kombinációjából tudományosan összeállított 
készítmény, amely helyreállítja a normális immun működést, így hatékony ellenszere a 
stressznek és az ebből eredő betegségeknek.

JAVALLAT: 
 • Különböző stressztényezőknek (hőstressz, 

túlzsúfoltság, szállítás, áthelyezés, kannibaliz
mus, csőrkurtítás, tépés, tömés, féregtelenítés, 
vakcinázás) az állomány egészségére káros 
hatásainak csökkentésére szolgáló gyógynö
vénytartalmú immunerősítő formula. 

 • Javítja az ellenálló képességet, segíti az elhul
lások minimalizálását.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Javítja a takarmányfelhasználást és teljesít

ményfokozó hatású. 
 • Ásványi anyagtartalma támogatja a tenyész

teljesítményt, a tojástermelést, a tojáshéj mi
nőségét és a keltethetőséget.

ÖSSZETÉTEL: 
Phyllanthus emblica (gyulladáscsökkentő, laxa
tív, gyomorsav elválasztást serkentő), Withania 
somnifera (tonizáló, stressz és szorongásoldó, 
pajzsmirigy és mellékvese hormontermelésére is 
hat, vércukorszintcsökkentő), Ocimum sanctum 
(immunmodulator), Mangifera indica, Shilajit 
(Asphaltum punjabicanum)

ALKALMAZÁS: 
Baromfi: Itatófolyadék – Naponta egyszer a reg
geli friss ivóvízbe keverve, csibe/fióka: 5 ml/100 
madár, jérce/galamb: 7,5 ml/100 madár, tojó/ 
befejező brojler: 10 ml/100 madár a fenti stressz
hatások, illetve betegségek, járványok fennállása 
idején kúraszerűen min. 57 napig, vagy az állat
orvos utasítása alapján. Súlyos esetekben két
szeres mennyiség adagolható, és a kezelési idő 
meghosszabbítható. Premix: csibe/fióka: 50 mg;  
jérce/galamb: 75 mg; tojó/befejező broiler:  
100 mg a takarmányba keverve
Sertés: Itatófolyadék – Testtömeg kgonként:  
25 kg >2 ml/ állat/nap; 25100 kg  3,5 ml/állat/
nap; 100 kg < 5 ml/ állat/nap.
Hőstressz esetén minden hónapban (javasolt 
májustól szeptemberig) 7 napig. Egyéb stressz
helyzet esetén a stressz előtt (pl.: áttelepítés)  
3 napig, utána 4 napig javasoljuk adagolni. 
 
KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 2 liter

STRESROAK  
ITATÓFOLYADÉK ÉS PREMIX

STRESSZ CSÖKKENTŐ, IMMUNERŐSÍTŐ KÉSZÍTMÉNY

IMMUNERŐSÍTÉS, STRESSZOLDÁS

REFERENCIA TELEPEK: NAGISZ Zrt., Dr. Krajcsovics László, Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.,  
BácsTak Kft., Bold Agro Kft., Borotai Sertéshús Termelő és Feldolgozó Zrt., Családi Tojás Kft., Szabó Kft.,  
Reznekitojás, Organic Foods, Csibért Zrt., Éden Major
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Természetes, növényi eredetű Cvitamint és bioflavonoidokat tartalmazó, immun
erősítő, antioxidáns, sejtvédő, stressz ellenes, életképességet és teljesítményt fokozó  
itatófolyadék.

JAVALLAT: Természetes, növényi eredetű, bioaktív, hőstabil, jól hasznosuló Cvitamint és bioflavo
noidokat tartalmazó készítmény baromfi tenyész és brojler állományok teljesítményének fokozására.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Jól hasznosuló természetes Cvitamint és 

bioflavonoidokat tartalmaz, mely vegyületek 
antioxidáns és szabadgyökmegkötő tulajdon
ságaikról ismertek. A flavonoidok antivirális, 
az endokrin rendszerre ható, immunerősítő és 
gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. 

 • Fokozza a baromfi tojó, – tenyész – és brojler 
állományok teljesítményét. 

 • Immunerősítő, antioxidáns, sejtvédő, életké
pességet, növekedést és teljesítményt fokozó 
hatású készítmény. Hatékonyan ellensúlyozza a 
különböző stresszhatások (mint a hőstressz) ká
ros élettani és teljesítményt csökkentő hatásait. 

 • Termékenységet, keltethetőséget, ellenállóké
pességet fokozó hatású. 

 • Jobb húsminőséget eredményez. 
 • Védi a sejteket a szabad gyökök, toxinok és 

egyéb káros anyagok okozta károsodástól és 
idő előtti öregedéstől.

 • Megakadályozza a zsírsavak, aminosavak és 
glükóz károsodását a vérben.

 • Segít az epinefrin előállításában, amely az 
idegrendszer egészségéhez nélkülözhetetlen 
hormon.

 • Segíti a kollagén képződését, amely a csontok, 
szalagok, inak és erek kulcsfontosságú szerke
zeti eleme.

ÖSSZETÉTEL: 
Phyllanthus emblica (antioxidáns, vírusölő), Wit
hania somnifera (immunerősítő, antioxidáns, 
stressz csökkentő, tisztító hatású), Ocimum sanc
tum, Terminalia chebula (antioxidáns, immunerő
sítő), Shilajit (asphaltum punjabicanum)

ALKALMAZÁS: 
Naponta egyszer a reggeli friss ivóvízbe keverve, 
100 madárra számolva: 
Csibe/fióka: 1 ml 
Jérce/galamb: 2 ml 
Tojó/befejező brojler: 3 ml 
Teljes tenyészidőszak alatt vagy az állatorvos 
utasítása alapján.

KISZERELÉS: 1 liter

AYUCEE ITATÓFOLYADÉK 
TERMÉSZETES C- VITAMIN, ANTIOXIDÁNS HATÁSSAL

IMMUNERŐSÍTÉS, STRESSZOLDÁS

REFERENCIA TELEP: KerekiFarm tojótelep, Kerekegyháza, Nagisz Zrt. szülőpártelepe, Csibért Zrt. 
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Kalcium és foszforfelszívódást elősegítő gyógynövénytartalmú, csont és tojáshéj 
erősítő hatású készítmény baromfi és galamb részére.

JAVALLAT: 
 • Fiatal állomány növekedési eréjének támoga

tására. 
 • Idős állomány jobb Ca és P felszívódásához, 

beépüléséhez. 
 • Vedletett állomány újra termelésbe kerülésé

nek támogatására. 
 • Tojástermelés minőségének és mennyiségé

nek javítására.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Elősegíti a takarmányban lévő kalcium és fosz

for felszívódását, jobb biológiai hasznosulását 
és beépülését. 

 • Telepi eredmények alapján jobb vágósúlyt és 
színhúskihozatalt biztosíthat. 

 • Tojóknál jótékony hatása van a tojáshéj minő
ségére, különösen a csúcstermelési időszak
ban, valamint a termelési időszak utolsó har
madában. 

 • Javíthatja a tojások keltethetőségét.

ÖSSZETÉTEL: 
Cissus quadrangularis (növeli az étrendi kalcium 
és foszfor felvételét és felhasználását, elősegíti 
a kalcium mozgósítását, növeli a törött csontok 
gyógyulási sebességét a szövetek korai regene
rálódásával és mineralizációjával), Uraria picta 
(hozzájárul a P korai felhalmozódásához és több 
Calerakódásához a törött csontokba), Terminalia 
arjuna, Achyranthes aspera, Zingiber officinale

ALKALMAZÁS: 
Csibe: 0,05 ml/madár/nap 
Jérce, galamb: 0,10 ml/madár/nap 
Tojó: 0,15 ml/madár/nap
A készítményt szájon át, ivóvízen keresztül kell 
alkalmazni kúraszerűen 710 napig, vagy az állat
orvos utasítása alapján. Megelőzésként alkalma
zás 3 napig. Naponta frissen kell elkészíteni.

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 5 liter

AYUCAL ITATÓFOLYADÉK
KALCIUM- ÉS FOSZFOR FELSZÍVÓDÁST  

ÉS HASZNOSULÁST SEGÍTŐ 

TOJÁSHÉJ ERŐSÍTÉSE

REFERENCIA TELEPEK: Nagisz Zrt., Szabó Nikolett tojótelepe, Major Kft., Vitaleggs, Éden major,  
Biotojás Kft., KerekiFarm Kft.
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Kalcium, foszfor és D3 vitamin pótlására. Broilereknek a csontfejlődési rendellenessé
gek kiegészítő kezelésére. Tojóknál jótékony hatása van a tojáshéj minőségére.

JAVALLAT: 
 • Elősegíti a takarmányban lévő kalcium és fosz

for felszívódását, jobb biológiai hasznosulását 
és beépülését. 

 • Brojlernél hozzájárul a gyors, intenzív növeke
dés következtében fellépő csontfejlődési ren
dellenességek kiegészítő kezeléséhez.

 • Jobb vágósúlyt és színhúskihozatalt biztosít
hat. 

 • Tojóknál jótékony hatása van a tojáshéj minő
ségére, különösen a csúcstermelési időszak
ban, valamint a termelési időszak utolsó har
madában. Javíthatja a tojások keltethetőségét.

ÖSSZETÉTEL: 
Dikalciumfoszfát, D3 vitamin, Cissus quadran
gularis, Uraria picta, Lepidium sativium (a törési 

ízület szakítószilárdságát növeli a Ca és P jobb 
felszívódásának és rendelkezésre állásának kö
szönhetően), Achyranthes aspera, Zingiber offi
cinale (antioxidáns, immunmoduláló)

ALKALMAZÁS: 
Broiler: 0,1 % arányban adagolandó 
100 madárra/nap:  
Csibe: 5 g 
Jérce, galamb: 10 g 
Tojó: 15 g a takarmányba keverve 710 napig, 
vagy az állatorvos utasítása alapján.

AYUCAL D BELSŐLEGES POR
KALCIUM- ÉS FOSZFOR-KIEGÉSZÍTŐ  

D3 VITAMINNAL 

TOJÁSHÉJ ERŐSÍTÉSE
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Gyógynövénytartalmú gyógyhatású készítmény, mely elősegíti a takarmányban lévő 
tápanyag hasznosulást, ezzel segítve a tojó állomány általános teljesítményének javu
lását. 

JAVALLAT:
 • Hozzájárul a tojásrakás időben történő meg

kezdéséhez, a tartós csúcs tojástermelésé
hez. 

 • Javítja a tojás tömegének és tojás méretének 
minőségét. 

 • Hozzájárul a betegségek utáni tojástermelés 
helyreállításának kezeléséhez.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • A Goldeg fito összetevőkkel dúsított por, ame

lyek elősegítik az étkezési Ca és P optimális 
rendelkezésre állását a tojómadárnál a csúcs
termelés során, amikor erre a leginkább szük
ség van.

 • Serkenti a Hipotalamuszt és gyors hatással 
van az ovulációra. 

 • A Hipotalamuszon keresztül hat az FSH és LH 
szintekre. Az LH elengedhetetlen a nemi érés
hez és a napi tojástermeléshez. 

 • A Goldeg biztosítja az aminosavakat (pl. lino lén 
sav, lizin, metionin, cisztein), nyomelemeket 
(pl. kalcium és foszfor), valamint zsírban oldó
dó vitaminok elérhetőségét a megfelelő növe
kedéshez, fokozott tojásrakáshoz.

 • Javítja a tojó tyúkok teljesítményét.
 • Szinkronizálja a petefészek funkciókat, az en

dokrin és reproduktív funkciókat az időben 
történő ovulációhoz.

 • Enyhíti az oxidatív stresszt.
 • Javítja az anyagcserét.

ÖSSZETÉTEL: Zingiber officinale, Allium sati
vum, Glycyrrhiza glabra, Asparagus racemosus, 
Citrullus colocynthis, Piper longum, Leptadenia 
reticulata (antistressz, adaptogén, antioxidáns 
hatású. Növeli a calcium és foszfor felvételt és 
hasznosulást), Piper longum (antibakteriális, víz
hajtó, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, féreghajtó, 
fájdalomcsillapító, szélhajtó hatású. Fokozza a 
reprodukciós rendszert, és fenntartja az optimá
lis libido szintet), Cissus quadrangularis (anaboli
kus és androgén tulajdonságú. Növeli a kalcium 
és a foszfor felszívódását, mobilizációját, amely 
a megfelelő tojáshéj kialakulásához szükséges. 
Támogatja a csontok szilárdságát az egészséges 
egyensúly fenntartásával, sokkal gyorsabb nö
vekedés vezet), Citrullus Colocynthis (jó forrása 
az esszenciális aminosavaknak [például arginin, 
triptofán és metionin], vitaminoknak [B1, B2, 
Niacin] és ásványi anyagoknak [Ca, Mg, Mn, K, 
P, Fe és Zn]. Serkenti a gondadotrop hormonok  
természetes felszabadulását), Asparagus race
mosus (támogatja az agyalapi mirigy elülső részét  
[Hipofízist], ezáltal támogatja meg az LHt). 

ALKALMAZÁS: Tojó/befejező brojler 0,05%  
(1 kg/tonna) 500 gr premix 1 tonna takarmány
ban egyenletesen elkeverve. 10 napos adagolás 
után igény szerint 6 hét múlva újra ismételhető.
KISZERELÉS: 1 kg, 10 kg

GOLDEG POR
A TOJÁSTERMELÉS MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI JAVÍTÁSÁT  

ELŐSEGÍTŐ GYÓGYNÖVÉNYTARTALMÚ KÉSZÍTMÉNY

TOJÁSHOZAM FOKOZÁS

REFERENCIA TELEPEK: Biotojás Kft., Czakó Tojás Kft.
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A készítmény antibakteriális hatásukról ismert gyógynövényeket és olajokat tartal
maz. A készítmény hörgőtágító, asztma, fájdalomcsillapító, antiallergiás, stresszoldó 
és légzőszervi tonizáló hatású gyógynövényi összetevői nyugtatják és helyreállítják a 
légzőszervek működését, elősegítve ezzel a gyors gyógyulást, felépülést. 

JAVALLAT: 
 • Nehezített légzés, asztma, allergiás  

tünetek jelentkezése esetében.
 • Légutakban letapadt váladék könnyebb  

feloldása és tisztulása érdekében. 
 • Szénanátha, kehesség (COPD) kiegészítő  

kezelésére. 
 • Irritált légúti nyálkahártya nyugtatására.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Hatóanyagai erősítik a sejtek védőmechaniz

musát a kórokozók ellen.
 • A mentol, a timol, a kámfor és az eukaliptusz 

olaj antibakteriális jellegűek. 
 • Az egyes gyógynövényi hatóanyagoknak kö

szönhetően az érintett állatok gyorsabban 
térhetnek vissza a normális táplálkozáshoz 
és aktivitáshoz, ezáltal elkerülve a termelési 
veszteségeket.

ÖSSZETÉTEL: 
Albizia lebbeck, Adhatoda vasica, Alpinia ga
langal, Curcuma longa, Glycyrrhiza glabra,  
Hedychium spicatum, Ocimum sanctum, Sola
num xanthocarpu, Allium sativum, Thymol (anti
bakteriális), Camphor, Menthol (antibakteriális,  
légúttisztító)

ALKALMAZÁS: 
Sertés/bárány/kecske: 510 g/nap 
Szarvasmarha, ló: 1225 g/állat/nap 
Baromfi: 100 baromfi esetén: 2030 g/nap 
Galamb: 510 g/100 madár 
Az ajánlott mennyiséget adagolja naponta két
szer 510 napig vagy az állatorvos utasítása alap
ján. 

KISZERELÉS: 1 kg

PULMOFARM T POR
GYÓGYNÖVÉNYES KÉSZÍTMÉNY NYUGTATÓ, VÉDELMEZŐ,  

HELYREÁLLÍTÓ HATÁSSAL A LÉGZŐRENDSZERRE

LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK

REFERENCIA TELEPEK: Györgyi Orsolya – lovas coach, Győr, Galgamenti Mg. Zrt. – tehenészet,  
Hold madár lovasudvar, Pécsi lovasklub 



26www.garuda.hu

A Respzz gyógynövényes itatófolyadék köhögéscsillapító, hörgőtágító és légzést foko
zó hatásának köszönhetően komplexen járul hozzá a légutakban letapadt nyálka felol
dásához, ezzel segítve a hörgőcskék működését és a könnyebb légzést. 

JAVALLAT: 
 • Nehezített légzés, asztma, 

allergiás tünetek jelentke
zése esetében.

 • Légutakban, hörgőcskékben letapadt vála
dék könnyebb feloldása és tisztulása érde
kében. 

 • Szénanátha, kehesség (COPD) kiegészítő keze
lésére. 

 • Irritált légúti nyálkahártya nyugtatására.
 • Köhögés, tüsszögés esetén.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • A légzőszervi panaszok enyhítésén keresztül 

hozzájárulhat a takarmány hasznosulás és a 
termelékenység fokozásához is.

 • Segít felszakítani és ürülni a tüdőben, tüdő 
hörgőcskékben letapadt nyálkát, ezzel hozzá
járulva a könnyebb légzéshez.  

 • Mentol: stimulálja a felső légúti hideg recepto
rokat, amelyek reflex gátlást okoznak a torló
dásban; gyulladáscsökkentő és köhögéscsilla
pító. 

 • Thymol: erős görcsoldó és antimikrobiális  
hatású.

 • Kámfor: hatékony köhögéscsillapítóként. 
Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bevon
ják és megnyugtatják a felső légzőrendszer 
bélését, és megakadályozzák a köhögési re
flexet.

ÖSSZETÉTEL: Adhatoda vasica (légzés serkentő, 
hörgőtágító), Glycyrrhiza glabra (köhögéscsillapí
tó), Ocimum sanctum (asztma és gyulladáscsök
kentő), Solanum xanthocarpum, Alpinia galanga, 
Allium sativum, Curcuma longa (hörgőtágító 
és gyógyítja a légúti fertőzést), Hedychium spi
catum, Albizzia lebbeck (hörgőtágító), Mentha  
piperita, Eucalyp tus globulus, Cinnamomum 
camphora, Trachyspermum ammi

ALKALMAZÁS: 
Szarvasmarha, ló: 40 ml/nap 
Bárány, kecske: 15 ml/nap 
Sertés: 20 ml/nap
Baromfi: csibe: 2,5 ml/100 madár, jérce: 5 ml/100 
madár, tojó/befejező broiler: 10 ml/100 madár 
Galamb: 10 ml/100 madár
Min. 57 napig, vagy 
az állatorvos utasí
tása alapján. Súlyos 
esetekben kétszeres 
mennyiség adagolha
tó, és a kezelési idő 
meghosszabbítható.

KISZERELÉS: 200 ml,  
1 liter, 5 liter

RESPZZ ITATÓFOLYADÉK
LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ  
KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉSZÍTMÉNY

LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK

REFERENCIA TELEPEK: Galgamenti Mg. Zrt., Holdmadár lovasudvar, KözépTiszai Mg. Zrt.
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Természetes, növényi eredetű, bioaktív, jól hasznosuló kolint, biotint és gyógynövénye
ket tartalmazó növekedést és tenyészteljesítményt fokozó, májvédő hatású készítmény.

JAVALLAT:
 • Takarmányhasznosulást fokozó, emésztést tá

mogató hatású készítmény. 
 • Tojóállománynál támogatják a megfelelő tojás

képződést, javítják a tojásminőséget, a keltet
hetőséget. 

 • Elősegítik a perózis kialakulásának megelőzé
sét. 

 • Brojler állománynál jobb húsminőséget és 
színhúskihozatalt biztosít. 

HATÁSMECHANIZMUS:
 • A kolin a szervezetben betainná alakulva biz

tosítja a zavartalan zsírmetabolizmust (fosz
folipidképződést), hozzájárul a megfelelő sejt
képződéshez.

 • A kolin és a biotin májvédő, lipotróp hatásúak. 
Elősegítik a máj elzsírosodásának megelőzé
sét, a májsejtek megfelelő működését. 

 • Trimetilamin, dioxin és GMOmentes.
 • Hatékony tápanyagfelhasználás.
 • Szabályozza az anyagcserét.
 • Ellenáll a pelletálási hőmérsékletnek.
 • Megakadályozza a zsír felhalmozódását a ko

linhiányos csibék májában.
 • Elősegíti a máj zsírsavainak mobilizálását.
 • Megakadályozza az akut ideggyengeséget és 

perózist a csibékben.
 • Növeli a tojástermelést.
 • Javítja a brojlerek növekedési és teljesítmény

indexeit.
 • A szójalecitin gazdag foszfolipid foszfatidil 

kolin forrása, amely tartalmazza az alapvető 
kolin tápanyagot. 

 • A lecitin a kolin, az inozit és a linolsav fontos 
természetes forrása. A kolin és az inozit min
den sejtmembrán létfontosságú összetevői, és 
fontos szerepet játszanak a sejtek növekedé
sében és működésében.

ÖSSZETÉTEL: Achyranthes aspera, Azadirach
ta indica (antioxidáns, bőrtápláló, féreghajtó, 
antibakteriális, gyulladás és fájdalomcsillapító, 
fertőtlenítő, összehúzó és tonizáló), Citrullus 
colocynthis (antioxidáns, citotoxikus, antidiabe
tikus, antilipidémiás, rovarölő, antimikrobiális, 
gyulladáscsökkentő), Trigonella foenumgraecum 
(gyomorfekély kezelésére emésztési zavarok ke
zelésére), Nigella sativa, Sida cordifolia, Zingiber 
officinale, szójalecitin
ALKALMAZÁS: Csibe: 0,05 g/madár/nap, jérce: 
0,10 g/madár/nap, befejező broiler, tojó: 0,15 g/
madár/nap szájon át, az állatok egyedi takarmá
nyához keverve a teljes nevelési időszak alatt, 
vagy az állatorvos utasí
tása alapján. 
500 g REPCHOL 1 kg 
szintetikus, 60%os ko
linkloridot, és 150 mg 
biotint helyettesít.

KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg
REFERENCIA TELEP: 
Biotojás Kft. 

REPCHOL POR
TERMÉSZETES, NÖVÉNYI EREDETŰ KOLIN ÉS  

BIOTIN TARTALMÚ KÉSZÍTMÉNY

MÁJVÉDELEM, HOZAMFOKOZÁS
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A SUPERLIV egy 19féle gyógynövény kivonatából álló gyógyhatású készítmény, amely 
hatékonyan javíthatja a takarmányértékesülést, növekedést, súlygyarapodást, tojás
termelést. Májvédő, méregtelenítő hatású. Egészségesebb, életképesebb állományt 
eredményezhet.

JAVALLAT: 
 • Javíthatja a takarmányértékesülést, növeke

dést, súlygyarapodás, tojástermelést.
 • Elősegíti a mikotoxinok termelte méreganya

gok feldolgozását, kiürítését.
 • Elősegítheti az emésztőnedvek és enzimek 

termelődését. 
 • Nagyobb vágósúlyt és jobb húsminőséget 

eredményez. 
 • Használatával növelhető a termelés gazdasá

gossága.

HATÁSMECHANIZMUS:
 • Aktív gyógynövényi összetevők segítik a ta

karmány és tápanyagok megfelelő emészthe
tőségét és felszívódásukat, ezáltal fokozva a 
jobb testsúlygyarapodást. 

 • Segít a fehérje visszatartásban, az anyagcsere 
energiafelhasználásában és kalcium és foszfor 
hasznosulásában. 

 • Telepi próbák eredményei alapján hatékonyan 
javítja a kezelt állatok anyagcserefolyamatait, 
takarmányhasznosulást, az emésztési funk
ciókat (szárazanyag, szerves anyag, nitrogén, 
kalcium, foszfor, szénhidrátok és a nyersfehér
je emésztését). 

ÖSSZETÉTEL: Boerhavia diffusa, Achyrant
hes aspera (hashajtó), Andrographis paniculata 
(gyomor, lázcsillapító, májvédő, antioxidáns),  

Azadirachta indica, Eclipta alba (májvédő, vizelet
hajtó, vérnyomáscsökkentő), Phyllanthus niruri, 
Solanum nigrum (vizelethajtó, lázcsillapító, has
hajtó, nyugtató, fájdalomcsillapító, görcsoldó, 
gyulladáscsökkentő és értágító hatás), Ichnocar
pus frutescens, Terminalia chebula, Aphanamixis 
polystachya, Citrullus colocynthis, Sida cordifolia, 
Terminalia arjuna, Phyllanthus emblica (vizelet
hajtó, antimikrobiális), Fumaria indica, Tephrosia 
purpurea, Convolvulus alsinoides, Picrorrhiza 
kurroa, Tinospora cordifolia (antidiabetikus, 
görcs  oldó, gyulladáscsökkentő, ízületi gyulladás
csökkentő, antioxidáns, allergiaellenes, stresszol
dó, májvédő, immunmoduláló)

ALKALMAZÁS: Naponta egyszer a reggeli friss 
ivóvízbe keverve, 100 madárra számolva: 
Csibe/fióka: 5 ml 
Jérce/galamb: 10 ml 
Tojó/befejező brojler: 20 ml adagolandó a teljes 
tenyészidőszak alatt, vagy gyógyszeres kezelé
sek, betegségek esetén a máj védelmére kúra
szerűen min. 710 napig, vagy az állatorvos uta
sítása alapján.

KISZERELÉS: 200 ml, 1 liter, 5 liter

SUPERLIV ITATÓFOLYADÉK
KOMPLEX GYÓGYNÖVÉNYES ITATÓFOLYADÉK  

A MÁJ MŰKÖDÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

MÁJVÉDELEM, HOZAMFOKOZÁS

REFERENCIA TELEPEK: Nagisz Zrt., Csibért Zrt., Bábolna Tetra Kft., BácsTak Kft., Tőzsér Imre tojó
telep Kerekegyháza, Éden Major 
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REFERENCIA TELEP: KözépTiszai Mg. Zrt.

Gyógynövényeket, ásványi és szerves anyagokat tartalmazó készítmény, mely előse
gíti a takarmányban a penészgomba hatására képződő mikotoxinok semlegesítését. 

JAVALLAT: 
 • Csökkenti a mikotoxinok termelésre káros 

hatásait (teljesítménycsökkenés, húsminőség 
romlás). 

 • Jótékony hatású a máj működésére, a takar
mányhasznosulásra, a növekedésre, a húsmi
nőségre, az állatállomány ellenállóképességé
re és életképességére.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Széles spektrumú toxinkötő, toxintermelődést 

gátló. 
 • A toxinokat biológiai úton inaktivizáló, semle

gesítő formula.
 • Jó hatással van a hasznos mikroflórára és az 

emésztési funkciókra.
 • Támogatja a máj és a vese működését.
 • Növekedésfokozó, immunerősítő hatású.
 • Jobb tenyészteljesítményt eredményez.
 • Javíthatja a vakcinák és gyógyszerek haté

konyságát.
 • Antioxidáns, sejtvédő hatású. 

ÖSSZETÉTEL: Solanum nigrum (gyulladáscsök
kentő, fájdalomcsillapító,májvédő, antioxidáns), 
Andrographis paniculata (májvédő, immunerő
sítő, antimikrobiális, lázcsökkentő), Azadirachta 
indica (levél: antimikrobiális, antioxidámóns, bőr
tápláló, termés és magvak: féreghajtók, magolaj: 
antibakteriális, gyulladás és fájdalomcsillapító, 
kéreg: fertőtlenítő, összehúzó és tonizáló), Phyl
lanthus emblica (antioxidáns, gyulladáscsökkentő, 
májvédő), Allium sativum, Withania somnifera 
(stressz és szorongásgátló, pajzsmirigy és mellék

vese hormontermelésére hat, tumorellenes, vér
cukorszintcsökkentő), Boerhaavia diffusa (gyul
ladásgátló, antiszeptikus, antioxidáns, görcsoldó, 
antihepatoxikus, immunmodulátor), Curcuma 
longa (antioxidáns, gyulladáscsökkentő, májvédő), 
Eclipta alba (antioxidáns, antihepatoxikus, hiper
lipedémiás, immunmodulátor, fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő), Phyllanthus nirurig (vírusölő, 
májvédő, epehajtó szer, vizelethajtó, vérzéscsilla
pító), Asparagus racemosus, Trigonella foenum
graecum, Citrullus colocynthis (citotoxikus, ant
ioxidáns, antilipidémiás, antimikrobiális, rovarölő), 
Tinospora cordifolia (anyagcsereszabályzó, gyul
ladáscsökkentő, immunerősítő). 
Ásványi és egyéb összetevők: zeolit (HSCAS), 
ecetsav, propionsav, mannán oligoszacharid 

ALKALMAZÁS: 
Baromfi: csibe: 2,55 g/100 madár/nap, jérce: 
510 g/100 madár/nap, tojó/befejező brojler:  
1015 g/100 madár/nap, szájon át, az állatok 
egyedi takarmányához keverve a teljes nevelési 
időszak alatt, vagy az állatorvos utasítása alapján. 
Sertés: újszülött malac: 2,5 g, választott malac: 
5,0 g, süldő: 7,5 g, koca/felnőtt állat: 1015 g álla
tonként naponta egyszer az állatok egyedi takar
mányához keverve a teljes nevelési időszak alatt, 
vagy az állatorvos utasítása alapján. 
KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg

VILOCYM POR
MIKOTOXINOK KÁROS HATÁSAIT CSÖKKENTŐ, MÁJVÉDŐ,  
IMMUNERŐSÍTŐ, TAKARMÁNY - HASZNOSULÁST FOKOZÓ  

GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY

HOZAMFOKOZÁS – TOXINSEMLEGESÍTÉS



30www.garuda.hu

Gyógynövényeket, ásványi és szerves anyagokat tartalmazó készítmény, mely elősegí
ti a takarmányban penészgomba hatására képződő mikotoxinok belsőleges semlege
sítését. Ásványi alapú komponens, élesztősejtfalkivonat, szerves savak, réz és gyógy
növények kombinációja, mely anyagok hatékonyan kötik meg a mérgező anyagokat, és 
védik a létfontosságú belső szerveket is a károsodástól.

JAVALLAT:
 • Mikotoxinok széles spektrumának semlegesí

tésére.
 • Penészgombák további fejlődésének gátlására.
 • Mikotoxinok hatékony megkötésére, biológiai 

úton történő semlegesítésére.
 • Életfontosságú szervek (mint a máj és a vese) 

védelmére, a méregtelenítő funkciók támoga
tására.

 • Zsírmáj szindróma kialakulásának megakadá
lyozására.

 • Jobb termelékenységért, jobb húsminőségért.
 • Erősebb immunitásért, a vakcinák, gyógysze

rek jobb hasznosulásáért.

HATÁSMECHANIZMUS: 
 • Csökkenti a mikotoxinok termelésre káros 

hatásait (teljesítménycsökkenés, húsminőség
romlás). 

 • Jótékony hatású a máj működésére.
 • Javíthatja a húsminőséget és az állatállomány 

ellenállóképességét.
 • Gátolja a mikotoxin termelést.

ÖSSZETÉTEL: Solanum nigrum (gyulladáscsök
kentő, fájdalomcsillapító, májvédő, antioxidáns), 
Azadirachta indica (neem, levél: antimikrobiá

lis, antioxidáns, bőrtápláló, termés és magvak: 
féreghajtók, magolaj: antibakteriális, gyulla
dás és fájdalomcsillapító, kéreg: fertőtlenítő, 
össze húzó és tonizáló), Andrograghis panicula
ta, Phyllanthus emblica, Curcuma longa, Allivum 
sativum, Zeolit, Propionsav, Ecetsav, Rézszulfát

ALKALMAZÁS: A készítmény szájon át, az álla
tok egyedi takarmányához keverve a teljes ne
velési időszak alatt, vagy az állatorvos utasítása 
alapján adagolandó. 
Baromfi, galamb: csibe: 0,0250,05 g/madár/
nap, jérce, galamb: 0,050,10 g/madár/nap, tojó/
befejező broiler: 0,100,15 g/madár/nap 
Sertés: újszülött malac: 2,5 g/állat/nap, válasz
tott malac: 5,0 g/állat/nap, süldő: 7,5 g/állat/nap, 
koca/felnőtt állat: 1015 g/állat/nap
Szarvasmarha: borjú: 5 g/állat/nap; szarvasmar
ha/tehén: 1015 g/állat/nap
Az állatok egyedi takarmányához keverve a teljes 
nevelési időszak alatt, vagy az állatorvos utasítá
sa alapján adagolandó.

KISZERELÉS: 1 kg, 25 kg

TOXIROAK GOLD POR
SZÉLES HATÁSSPEKTRUMÚ, MIKOTOXINOKAT  

SEMLEGESÍTŐ, MÁJVÉDŐ KÉSZÍTMÉNY

ÚJGENERÁCIÓS TOXINSEMLEGESÍTÉS

REFERENCIA TELEPEK: Tőzsér Imre tojótelep Kerekegyháza, GAK – Gödöllői Szent István Egyetem
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ÚJ FEJLESZTÉS

A mikrokapszulázás szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagok vékony polimer bevonattal 
ellátott csomagolási technológiaként határozható meg, amely mikrokapszuláknak neve
zett kis részecskéket képez. A polimer védőfóliaként működik, izolálja a kapszula tartal
mát, és elkerüli a nem megfelelő expozíció hatását. Ez a membrán egy adott inger révén 
oldódik fel, hogy az ideális helyen és időben engedje szabadon a kapszula tartalmát.

ELŐNYÖK:
 • Jobb hőellenállás.
 • Jobb biológiai hasznosulás.
 • Védi a kapszula beltartalmát a lebomlástól, 

rossz helyen történő felszívódástól.
 • Kellemetlen ízek/illatok elfedése.
 • Kisebb gyógyszeradag.
 • Kontrollált adagolás. 
 • Költséghatékonyabb.

ILLÓOLAJOK POZITÍV HATÁSAI:
 • Antimikrobiális hatás.
 • Parazitaellenes hatás.
 • Antioxidáns.
 • Immunerősítő hatás.
 • Gyulladáscsökkentő.

SPECIFIKUS MEGOLDÁSOK  
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKRA:
1. Tojás minőségének javítására: 
ExACT mikrokapszulázott illóolaj
Előnyei:

 • Jobb tojáshéj és tojássárgája jellemzők.
 • Jobb érzékszervi tulajdonságok.
 • Prémium termékérték és magasabb vásárlói 

elfogadottság.
 • Javuló termelés és termelékenység.

2. Immunerősítésre: 
ImuACT mikrokapszulázott illóolaj 

Előnyei:
 • Jobb egészségi állapot és immunitás.
 • Jobb immunvédelem és ellenállóképesség.
 • Betegségek miatti veszteségek csökkentése.
 • Stressz csökkentése.
 • Jobb növekedés és jövedelmezőség.

3. Egészséges bélrendszer egészségéért és  
a bélműködés szabályozására: 
IntACT mikrokapszulázott illóolaj
Előnyei:

 • Nagyobb testtömeget eredményez.
 • Javítja a takarmányfelvételt.
 • A szérum koleszterinszintet csökkenti.
 • Jobb tápanyagfelszívódás.
 • Javítja a bél morfológiáját és működését.
 • Javítja az immunrendszer működését.

4. Légzőszervi megbetegedésekre: 
RespACT mikrokapszulázott illóolaj
Előnyei:

 • Megakadályozza az akut gyulladásos reakció
kat és a tüdőkárosodást.

 • Irritációt csökkentő hatású; enyhíti a köhö
gést és a nehézlégzést. 

 • Hörgőtágító és görcsoldó hatású, fokozza a 
nyálkaürülést.

 • Javítja a tüdő felszínének a tulajdonságait.
 • Csökkenti a fájdalomérzetet és a rossz közér

zetet.

MIKROKAPSZULÁZOTT  
ILLÓOLAJ KÉSZÍTMÉNYEK
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