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Herba Top Digest
DIGESTIV, HEPATOPROTECTOR

Fără timp de aşteptare

CONŢINUT: 100 ml conţine:  
- Flavonoizi totali echivalent în cvercitrină 1 mg.
- Polifenoli totali echivalent în Acid galic  2,5 mg,
- extract hidroalchoolic din plante medicinale ad 100 ml.
INDICAŢII: 
HERBA-TOP DIGEST este un extract de plante medicinale cu proprietăţi stomahice, digestive, 
hepatoprotectoare, stimulează activitatea hepato-biliară, calmează spasmele stomacale şi intestinale, 
elimină gazele din stomac şi intestin. Se indică ca adjuvant în anorexii, lipsa poftei de mâncare, în 
dispepsii gastrointestinale, hipoaciditate gastrică, în meteorizaţii cronice, constipaţie, în afecţiuni 
hepatice, la animalele slăbite, convalescente (mărind digestia şi pofta de mâncare).
 Se recomandă folosirea la cabaline, rumegătoare mari şi mici, porcine, păsări, curci, porumbei, 
iepuri.
MOD DE ADMINISTRARE: 
Se administrează pe cale orală, diluat în apă de băut, timp de 5-7 zile, în următoarele doze:
Cabaline: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi în apă de băut.
Bovine adulte: 40-60 ml de 2-3 ori pe zi (în apă de băut sau breuvaj).
Viţei, oi şi capre: 15-25 ml de 2-3 ori pe zi (în apă de băut sau breuvaj). 
Porcine: 5-15 ml (în funcţie de greutate), de 2-3 ori pe zi, în apă sau în hrană. 
Păsări, curci, porumbei, iepuri: în apă de băut 2-3 ml/1 L apă, timp de 7-10 zile.
Se poate administra în continuu în caz de necesitate. Se poate folosi până la sacrificare.
CONTRAINDICAŢII:
Contraindicat în litiază biliară.
PRECAUŢII:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se refolosi flaconul după golire.
PĂSTRARE:
La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi 
umezeală.
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