vitamíny a doplnky výživy pre zvieratá

FARMATAN je prírodná kŕmna doplnková látka s obsahom
tanínu, získaná z dreva gaštanu jedlého (castanea sativa mill).
Používa sa na zabezpečenie dobrého trávenia v celej jeho
dĺžke u všetkých zvierat. Farmatan posilňuje imunitu a celkové
zdravie zvierat vďaka svojim antioxidačným účinkom.
Pre viac informácií o produkte FARMATAN
volajte prosím tel. č. 0915 986 394,
alebo píšte na productfeed@productfeed.sk
Product Feed, a. s.
Rastislavova 1067/323
951 41 Lužianky
productfeed@productfeed.sk
mobil: +421 915 986 394
mobil: +421 905 585 893
tel. /fax: +421 37 7783 182

Product feed podporuje udržateľný život zvierat
v súlade s prírodou: „Existencia vyšších živých organizmov
závisí od podpory prežitia nižších živých organizmov.“

www.productfeed.sk

Farmatan

Bezpečná výroba

Certifikát kvality

Bio certifikát

Využívame silu prírody

FARMATAN
Prírodná doplnková látka do krmiva
Cieľ výrobku:
Užitočnosť krmiva pre zviera je určená schopnosťou nastoliť
rovnováhu jednotlivých nižších živých organizmov v tele zvieraťa.

Hovädzí dobytok a ovce
Doporučené dávkovanie:
 zvyšuje mliečnu úžitkovosť
dojnice: 10 – 30g kus/deň
 pufruje bachor
výkrmový dobytok: 5 – 20g kus/deň
 znižuje degradáciu bielkovín v bachore teľatá, ovce: 2 – 5g kus/deň
 zlepšuje kvalitu mlieka
 priaznivo ovplyvňuje reprodukciu
 vyššia rozpoznateľnosť ruje, zabrezávanie
Hydina a králiky
 suchá podstielka
 zastavuje úhyn
 vyrovnanosť kŕdľa
 znižuje čpavok, vyššia hustota trusu
 lepšia konverzia
 bez lézií na prsiach a nohách
 väčšia chuť do žrania

Doporučené dávkovanie:
kurence a sliepky: 0,3 – 1kg /tona krmiva
králiky: 3 – 5kg/tona krmiva

Ošípané
 zastavuje úhyn
 znižuje čpavok, vyššia hustota výkalov
 lepšia konverzia
 väčšia chuť do žrania
 pôsobí ako antioxidant
 znižuje spotrebu antibiotík

Doporučené dávkovanie:
odstavčatá: 2 – 3,5kg /tona krmivo
ošípané, prasnice: 0,5 – 2kg/tona krmiva

Správne a bezproblémové trávenie je základom životaschopnosti,
sily a vitality každého organizmu. Každému prospieva, keď vyťaží čo
najviac živín a energie zo svojej kŕmnej dávky.

Ako to funguje:
FARMATAN, ako celkom prírodná látka,
v tráviacom trakte pôsobí veľmi blahodárne.
Dokáže nežiadúce mikróby obaliť jemnou
izolačnou vrstvou a vyviesť z tela von
bez zbytočných útokov na okolie a črevnú flóru.
FARMATAN účinne vystopuje a izoluje patogény
a chráni mikroflóru tráviaceho traktu. Tento
spôsob detoxikácie a zabezpečenia dobrého
trávenia je jedinečný, bez vedľajších účinkov
a veľmi účinný.
Tanin pôsobí adstringentne (sťahujúco) na povrch črevnej
sliznice, viaže bielkoviny a v styku so sliznicou čreva tvorí
na jej povrchu tenký povlak nerozpustných bielkovín.
Tento povlak chráni sliznicu pred podráždením, zabraňuje
vstrebávaniu škodlivých látok a zlepšuje peristaltiku čreva.
Pôsobí mierne antisepticky (zamedzujúci nákaze mikróbami).
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