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.     - PROSPECT -
HERBA-TOP PROTECT pulbere

- pungi x 100 g, 400 g, 10 kg  -

CONŢINUT:
             100 g produs conţine:
                                    amestec de plante medicinale: Rozmaring – 10 g

        Lemn dulce – 10 g 
   Coriandru – 10 g 
   Usturoi – 10 g

                                                                                     Rostopască – 10 g 
                                                                                     Cimbrișor – 10 g 
                      Gălbenele – 10 g
                                                                                     Morcovi – 15 g 
                                                                                     Coada șoricelului – 15 g 

INDICAŢII:
HERBA-TOP  PROTECT  contine  extracte de  plante  medicinale  cu  proprietăţi  coccidiostatice,

antiprotozoare, antiseptice, antiinflamatoare, antispastice, hepatoprotectoare, coleretice si astringente.
Se indică ca adjuvant în profilaxia si tratamentul coccidiozelor si preventiv pentru restul protozoozelor. Se

poate asocia cu alte medicamente antiprotozoare, potentand efectul acestora.
Ca indicatii secundare, se indica  în insuficienţa hepatică, stimuleaza secretia glandelor salivare si secretia

bilei, în enterocolite, indigestii, diaree cronică şi acută, dureri abdominale cu crampe, balonări intestinale, lipsa poftei
de  mâncare, anemie. Este  eficient  in  tratarea  infectiilor  bacteriene,  fungicide  si  virale.  Elimina parazitozele. In
convalescenta dupa afectiuni ale aparatului digestiv.

Se recomandă folosirea la cabaline, rumegătoare mari şi mici, porcine, caini, pasari, porumbei.

MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează pe cale orală, administrat in furaj, în următoarele doze:

Preventiv:
Viţei, oi şi capre: 15-25 g /zi, in furajul concentrat timp de 7-10 zile.
Porcine: 5-15 g/zi (în funcţie de greutate) in furajul concentrat timp de 7-10 zile.
Pasari, porumbei: amestecat in furaj, 100 g/10 kg furaj, timp de 7-10 zile. 
Iepuri: amestecat in furaj, 100 g/10 kg furaj concentrat, timp de 7-10 zile. 
Pentru mentinerea sanatatii se recomanda cure lunare de 7-10 zile.

Curativ: 
Viţei, oi şi capre: 30-50 g /zi, in furajul concentrat timp de 7-10 zile.
Porcine: 10 -30 g/zi (în funcţie de greutate) in furajul concentrat timp de 7-10 zile.
Pasari, porumbei: amestecat in furaj, 200 g/10 kg furaj, timp de 7-10 zile. 
Iepuri: amestecat in furaj, 200 g/10 kg furaj concentrat, timp de 7-10 zile. 

CONTRAINDICAŢII: 
Nu sunt. Nu se indica in apa de baut, pulberea nefiind hidrosolubila.

PRECAUŢII: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

PĂSTRARE: 
La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală. 

VALABILITATE:  
2 ani, păstrat în ambalajul original.

PRODUCĂTOR:  
S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş   
Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro
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