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Dobré zásady sa vyplatia

adiHepaSOL®

Príprava prípravku na podávanie:
Pred použitím pretrepať. V priebehu riedenia prípravku chráňte tvár a oči. Prípravok 
je silne koncentrovaný. Po nariedení sa stane priezračný, môže opaleskovať. Neza-
chytáva sa na filtroch medikátorov ani dávkovačoch vody.

Interakcia:  
možno podávať súčasne s tekutými acidifikátormi a roztokmi elektrolytov.
Nepodávať súbežne s biopreparátmi. 
Zachovať časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikácia: nie je

Ochranná doba:  nie je

Doba použiteľnosti prípravku: 
2 roky v originálnom zavretom balení, 48 hodín po nariedení vo vode.

Skladovanie: 
Skladovať v chlade a tme. Prípravok nesmie zmrznúť. Prípravok pri teplote nižšej 
ako 10°C zvyšuje svoju lepivosť, aktívne látky môžu kryštalizovať. Chráňte pred 
deťmi.V prírodnom prostredí podlieha prípravok biodegradácii.

Balenie:   
Plastový kanister 5 L  - pre hydinu, kožušinové zvieratá
Plastová fľaša 1 L  - pre prežúvavce

Doplnkové 
krmivo v tekutej 
forme

Doplnkové 
krmivo v tekutej 
forme
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Dávkovanie

0,5-1 L/1000 L vody

Hydina:

Ciciaky: 0,05 - 0,1 ml/kg ž. hm., 
po predchádzajúcom nariedení s vodou (min. 1:5); 

Výkrm prasiat: 0,1 ml/kg ž. hm., 
vždy po predchádzajúcom nariedení s vodou (min. 1:5).

Ošípané: 

0,1 - 0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariedení s vodou (min. 1:5)

Prežúvavce:

0,1 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariedení s vodou (min. 1:5)

Kožušinové zvieratá: 

1 ml/1 L vody

Holuby všetkých druhov a okrasné vtáky:

Doba podávania prípravku:
3 - 5 dní, v prípade potreby opakovane podávať po 14 dňoch.

Zloženie: 12 štandardizovaných bylinných extraktov, 11 
organických kyselín, komplex vitamínov  (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, 

B12, C, H, inositol), betaín, sorbitol, glycerol.

je tekutá koncentrovaná zmes rastlinných 
extraktov s obsahom fytozložiek, vitamí-
nov, mikroelementov a organických 
kyselín. Tieto látky podporujú kom-
plexné fungovanie parenchymálnych 
orgánov. Prípravok vykazuje dlhodo-
bý účinok:
Lipotropný (reguluje tukový režim a 
trávenie tukov), 
Hepatoprotektívny (ochrana peče-
ňového parenchýmu), 
Nefroprotektívny (ochrana obličiek), 
Detoxikačný, žlčopudné a žlčotvorné.

Fytozložky v prípravku  adiHepaSOL® 
pôsobia selektívne na vnútorné orgány:

Bránia steatóze, cirhóze a fibróze 
parenchymatických orgánov.

Podporujú regeneráciu pečeňových 
buniek, srdcového svalu a obličiek. 

Podporujú apetít stimuláciou sekrécie 
enzýmov, žalúdočných štiav a žlči v tráviacom trakte.

Obmedzujú tvorbu ketolátok v období negatívnej 
energetickej bilancie.

Zlepšujú stráviteľnosť tukov a bielkovín.

Bránia vzniku zápalových reakcií a posilňujú 
imunitnú odozvu organizmu.

Zmierňujú škodlivé účinky mykotoxínov z krmív           
v pečeni a obličkách.
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