Boviphyt DGL

Dávkování

Jehňata:
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použijte především:

h Při výskytu průjmů způsobených kryptosporidiemi.
h Při přetrvávajícím průjmu.
h Preventivně ve stresovém období, např. při odstavu a přesunech zvířat.

preventivně při poruchách zažívacího traktu způsobených kryptosporidiemi:

První dávka - jedna pasta na tele třetí den života, nepodávat na lačno.
Druhá dávka - jedna pasta na tele osmý den života, případně dle potřeby.

Bp

První dávka - jedna pasta na tři jehňata třetí den života.
Druhá dávka - jedna pasta na tři jehňata osmý den života, případně dle potřeby.

Léčebně při silných průjmech:
Jedna pasta na tele/ tři jehňata
+ doporučujeme současně užívat rehydratační přípravek:

Dia ´lyte powder

Složení:
Rostlinné uhlí, monopropylenglykol, probiotické kultury, deaktivované pivovarské kvasnice,
sodné soli organických kyselin, směs aromatických substancí.

Balení: 8 x 30 ml tuba
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Telata:
		

Mláďata

Boviphyt je možné užívat preventivně, v průběhu onemocnění i v období rekonvalescence.
Směs esenciálních substancí DIGELOR®, speciálně vyvinutá společností BioArmor, přispívá
ke zlepšení střevní hygieny. DIGELOR® má významné antioxidační a protizánětlivé účinky. Rostlinné
extrakty v přípravku působí antibakteriálně, antioxidačně a protizánětlivě. K rychlejší rekonvalescenci
přispívají též bakterie mléčného kvašení, které stabilizují střevní mikroflóru. Boviphyt dále
obsahuje rostlinné uhlí mající schopnost vázat toxiny, bakterie, střevní plyny, hnilobné produkty a
toxické produkty metabolismu, což má významný vliv na zastavení průjmu.
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Stále častěji jsou kryptosporidie původcem průjmových onemocnění u telat. Tento
choroboplodný zárodek je nejčastější původcem průjmových onemocnění u telat v průběhu
prvních dvou týdnů života. Nemocná telata rychle hubnou, jsou dehydratovaná a velmi
slabá. Zásadou úspěšné terapie je rehydratace, korekce acidózy, vyloučení energetického deficitu a
zajištění správné zoohygieny. Současně doporučujeme u postižených zvířat aplikovat Boviphyt.
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Boviphyt je doplňkové krmivo ve formě perorální pasty užívané k prevenci či
zmírnění průjmu způsobeného především kryptosporidiemi.
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Stabilizace trávicího traktu u telat a jehňat

Trávicí systém
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Bez přípravku

Bovistart

Vitavel

Bovistrong

Bovistrong

Přípravky zvyšující obranyschopnost organismu a stimulující imunitní systém telat
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