EPATO - Protector Hepático
Extracto de cardo mariano recomendado para todos os distúrbios hepáticos e funcionais do fígado. Aconselha-se o uso de
EPATOSIL durante o período de convalescença decorrente de problemas do fígado provocado por intoxicações pelo uso
excessivo de antibióticos ou de alimentação não apropriada.
Esta planta contém complexos de bidelavonóides, conhecidos como silimarina. Este constituinte é responsável pelos seus
benefícios medicinais. A silimarína é feita de 3 partes: silibinina, silidianina e silicristina. A silibinina é o elemento mais activo
e largamente responsável pelos benefícios da silimarína.
O extracto do Cardo Mariano, pode proteger as células do fígado, impedindo a entrada de toxinas prejudiciais e eliminado
as que já estão neste órgão. Como outros bidelavonóides, silimarína é um poderoso Antioxidante. Esta planta regenera as
células danificadas do fígado.
Uso e doses: Preventivo 2 ml por litro de água durante 7/10 dias. Repetir todas as seis semanas.
Em presença de manifestações inflamatórias do fígado, provocado por fenómenos de intoxicações, prolongar a cura por
15 dias.
Conf: Frasco de 100ml

OROVIT Komplet
Graças á sua formulação patenteada (Thepax) é hoje o melhor produto que o mercado pode oferecer para o uso específico.
A sua composição exclusiva, que contém saccharomycaes cerevisae, assegura uma imediata activação dos aminoácidos
essenciais. Este produto é indispensável sempre que as aves estão expostas a períodos de stress, como por exemplo,
as exposições, viagens, mudança de gaiola ou de voadeira, curas com antibióticos, etc.
Permite ao sujeito uma rápida recuperação sem provocar intoxicações hepáticas.
Uso e doses: 5gr. por kg de papa ou então 2,5ml por litro de água.
Para um bebedouro de água a dose aconselhada é de 3 - 4 gotas
Administrar de forma consecutiva durante 4 a 5 dias quando as aves estão particularmente stressadas.

EVENCIT VITAL
Os aspectos de longevidade nos pássaros foram sensivelmente incrementados nos últimos anos e por este motivo,
a introdução de produtos biológicos administrados de forma contínua tiveram, recentemente, um grande retorno.
As propriedades de EVENCIT garantem as aves um melhor controlo das patologias digestivas. Protegem e desenvolvem
a imunidade natural e reduzem, de forma natural os efeitos perigosos produzidos por radicais livres.
EVENCIT contém extracto dos seguintes frutos: Toranja, Tangerina, Laranja-azeda e Laranja.
EVENCIT foi estudado especialmente por ser um importante integrador na alimentação de aves, peixes, gatos e cães.
Graças á sua forte capacidade antioxidante e anti-stress EVENCIT pode manter sob controlo patologias derivadas de
germes no aparelho digestivo. Abaixa e mantém ideal o nível o ph no intestino, garantindo a imunidade contra ataques de
bactérias e micoses, potenciando a resistência ás doenças. Essencial na preparação das aves antes do período reprodutivo
potencia a capacidade de reprodução em ambos os sexos. Ajuda a digeribilidade dos alimentos, aumentando a eficácia
nutricional e a assimilação dos mesmos.
Uso e doses: 3ml de EVENCIT VITAL por 1 litro de água durante toda a vida das aves ou 4 - 5 gr por 1 kg de papa.
Conf: Frasco de 100ml e 200ml e embalagem de 100gr.

IDRATIN PULLUS
Resolve o problema da mortalidade das jovens aves, na saída do ninho em modo particular Pintassilgos e em geral todos
os carduelis. Indicato também para canários de raças grandes.
São frequentes as perdas de jovens aves durante esta fase, quando continuam a pedir a alimento mas não têm força para
abrir o bico para a receber. IDRATIN PULLUS resolve este problema .
Rico en vitaminas, proteínas e produtos hidratantes.
Uso e doses: 5gr. de IDRATIN por 1 litro de água durante 5 dias consecutivos desde o 1º dia da saída do ninho.
Conf: Embalagem de 100gr

GREG NUTRIMAN 22
Produto ideal para a alimentação artificial para crias durante os primeiros dias de vida.
Modo de uso: Cerca de duas partes de água à temperatura de 32º/35º com uma parte de NUTRIMAN.
Misturar bem até obter uma papa homogénea e administrar com a extremidade um palitoadequado ao tamanho do sujeito.
Aconselha-se a preparação de papa fresca por cada vez que alimentar. Os sujeitos recém nascidos têm necessidade de
uma solução mais líquida, que com o crescimento, pode ser cada vez mais pobre em água.
Conf: Embalagem de 500gr e de 1kg. Disponível versão com spirulina.
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