
AdiCox®AP
Účinná sypká forma určená pre prevenciu infekcií 

®

AdiCox®AP je sypká zmes mikronizovaných rastlinných extraktov a ich frakcií, ktoré sú štandardizované na 

obsah účinných látok (v súlade s Pharmacopoea Helvetica 10, Pharmacopoea Europea V, Pharmacopoea 

Polonica VI et VII). Špeciálna skladba účinných látok poskytuje sekundárny oligodynamický a inhibičný 

účinok voči prvokom, plesniam a baktériám.

Mechanizmus účinku:
Inhibičný účinok voči prvokom, bakteriám a plesniam

Protizápalový, stabilizuje membrány epitelu buniek tráviaceho traktu

Stimuluje systém GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue – lymfatického tkaniva súvisiaceho s črevom),

MALT (Mucose-Associated Lymphoid Tissue - lymfatického tkaniva súvisiaceho so sliznicou)

Povzbudzuje tvorbu a vylučovanie žlče, lipolytický a povrchovo aktívny účinok

Povzbudzuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku a zároveň endogénnych proteolytických 

enzýmov, cytotoxický účinok voči bunkám prvokov a baktérií

Zvyšuje počet lymfocytov Tγδ, TNF a NK. Lymfocyty 

Tγδ stimulujú syntézu cytokinov, ktoré urýchľujú hojenie membrán buniek epitelu poškodeného infekciou 

baktérií a prvokov.

Inhibuje rast plesní a zabraňuje vzniku príznakov kokcidiózy a iných 
črevných parazitov.
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Účinná sypká forma určená pre prevenciu infekcií 
vyvolaných predovšetkým anaeróbnymi baktériami rodu
Clostridum, Bacteroides a Mycoplasma.

V nižších dávkach stimuluje produkciu štiav žalúdočných, 
črevných, pankreasu a žlči.  Zvyšuje kyslosť žalúdočného 
obsahu podporou tvorby kyseliny chlorovodíkovej 
žaludočnými bunkami. Podporuje trávenie, zlepšuje príjem 
krmiva a lepšie využitie živín obsiahnutých v krmive. 
Zlepšuje absorpciu črevnej tráveniny do krvného riečišťa a 
lymfatických tkanív. 
V nízkych dávkach rovnako priaznivo pôsobí proti vzniku 
črevných kŕčov, bráni črevným kolikám a atónii.
Odstraňuje nepríjemný zápach obsahu hrubého čreva, 
ktorý vzniká v dôsledku zlého trávenia, poruchy
činnosti pečene a nadmernej dekarboxylacie cyklických 
aminokyselín.

Použitie: hydina, ošípané, prežúvavci, kožušinové zvieratá

Nie je žiadna ochranná doba.
Kontraindikácia:  prípravok je možné podávať s liečivami predpísaným veterinárnym lekárom.
Doba použiteľnosti:  18 mesiacov od dátumu výroby

    Skladujte v chlade a tme.
    Prípravok je biologicky odbúrateľný.
Balenie:   vrece 25 kg

AdiCox AP ako alternatívna prevencia proti prejavom 
kokcidiózy a profylaxie voči infekciám anaeróbnymi 
baktériami v chovoch hydiny, ošípaných a králikov: 

200 - 500 g/t 
kompletného krmiva

AdiCox AP v predštartéroch pre teľatá: 1000 - 2500 g/t 
anti-protozoa

AdiCox AP v štartéroch pre teľatá: 500 - 1000 g/t 
anti-protozoa
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BIOFERM SK, s.r.o. 
Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji  
tel: +421 245 945 126, fax: +421 245 647 058 
bioferm.sk@bioferm.com, www.bioferm.com

Dodáva:

Výrobca:


