
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.

Interakcie: 
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, ošípané, kožušinové zvieratá. 
Plastová fľaštička 300 ml  - pre prežúvavce

Doplnkové 
krmivo v tekutej 
forme 

Doplnkové 
krmivo v tekutej 
forme 

Dobré zásady sa vyplatia
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Dávkovanie

1 L/1000 L vody alebo 0,1 – 0,2 ml/kg ž. hm.

Hydina:

Teľatá: 0,2 - 0,3 ml/kg ž. hm.; 
nad 150 kg ž. hm. Maximálna dávka na kus: 30 ml; 

vždy pred použitím nariediť vodou alebo krmivom (1:5)

Prežúvavce:

ciciaky 0,2 ml/kg ž. hm.; výkrm prasiat: 0,2 ml/kg ž. hm 
po predchádzajúcom nariedení vodou alebo krmivom (1:5)

Ošípané :

0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariedení vodou alebo krmivom 

Králiky:

0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom zriedení vodou alebo krmivom

Líšky, norky: 

0,1-0,5 L/1000 L vody po celú dobu napájania

Ako stimulátor produkcie pri dlhodobom podávaní: 

Doporučená doba podávania prípravku 3 -5 dní. 
V prípade potreby opakovať podávanie po 10-14 dňoch.

Zloženie: 13 štandardizovaných rastlinných extraktov, 9 stabilizovaných olejov 
(anízový olej, methyl salicylát, škoricový olej, eugenol, thymol, eukalyptový olej, cesnakový 

olej, tea tree olej, olej z horčice), organické kyseliny (kyselina benzoová, kyselina 
valerová), glycerol, síran sodný.

je unikátna zmes tekutých rastlinných 
extraktov obsahujúcich fytoalexíny a 
organické kyseliny, oleje a minerálne 
soli. Vďaka prítomnosti flavonoidov, 
vstrebatelného oxidu kremičitého, 
chlorofylu, karotenoidov a horčín, 
podporuje absorpčnú a vylučovaciu 
činnosť tráviaceho systému. Chráni 
sliznicu tráviaceho traktu a dýchacie-
ho ústrojenstva. Posilňuje imunitnú 
činnosť a odolnosť formou aktivácie 
lokálnych a sekrečných mechanizmov.

Fytozložky v prípravku  
adiSalmoSOL® pôsobia systémovo 
v celom organizme.

Bránia infekciám dýchacieho ústrojenstva 
a tráviaceho traktu.

Inhibujú aktivitu baktérií vyvolávajúcich hnačky. 

Miernia kašeľ a bránia usadzovaniu sekrétu 
v dýchacom ústrojenstve.

Aktivujú činnosť imunitného mechanizmu dýchacieho a 
tráviaceho traktu.

Pomáhajú regenerácii buniek epitelu sliznice tráviaceho traktu.

Neutralizujú účinok toxínov produkovaných 
mikroorganizmami.

Povzbudzujú apetít a produkciu tráviacich štiav. 

Zvyšujú absorpciu živín z krmív.

Zvyšujú vitalitu zvierat.

Znižujú zápach v stajňovom prostredí.
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