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Intra Liposol, pašarų priedas
Skatina riebalų apykaitą organizme
 á Skatina riebalų apykaita (ypač jaunų gyvūnų organizme)
 á Emulguoja riebalus į smulkesnes daleles
 á Vandenyje tirpus, nesukelia vandens taršos
 á Gerina gyvūno gyvybingumą 
 á Skatina augimą
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Pirmosiomis gyvenimo savaitėmis jaunų gyvūnų virškinimo sistema 
nėra pilnai išsivysčiusi, kad suvirškintų ir įsisavintų visą didelį 
riebalų ir aliejų kiekį esantį pašaruose. Nežiūrint to, kad nesotieji 
riebalai yra virškinami sunkiau, jaunų gyvūnų organizme netgi ir 
sočiųjų riebalų virškinimas yra apsunkintas. Jaunų gyvūnų gyvenimo 
pradžioje galo rūgšties gamyba organizme nėra pakankama, kad 
virškinimo traktas galėtų suvirškinti ir įsisavinti visus riebalus 
esančius pašaruose. To pasėkoje į mėšlą patenka nesuvirškinti 
riebalai, kurie nebuvo organizmo panaudoti apykaitinei energijai, 
gerinančiai gyvūno sveikatą ar skatinančiai augimą.  

Natūralūs emulsikliai
Intra Liposol yra hidrofilinis (vandenį mylintis) organinis emulsiklis, 
skatinantis riebalų apykaitą. Intra Liposol skatina (jaunų) gyvūnų 
augimą ir gerina pašarų konversiją.
Žarnyne yra vandeninga terpė. Kaip žinome riebalai prastai tirpsta 
vandenyje. Intra Liposol hidrofilinė prigimtis gali padėti jaunų 
gyvūnų virškinimo sistemai pilnai suvirškinti riebalus. Jis skatina 
(sočiųjų) riebalų ir aliejų emulgaciją (skaidymą į mažesnes daleles)  
ir leidžia lipazės enzimams šiuos riebalus lengvai konvertuoti į 
apykaitinę energiją.
Liposol yra visiškai organinis pašaro priedas, lengvai tirpstantis 
geriamajame vandenyje, nesukeliantis taršos girdymo sistemose.

Energijos busteris 
Liposol yra skystas pašaro priedas skatinantis energijos gamybą, 
jį galima labai lanksčiai ir lengvai panaudoti esant virškinimo 
sutrikimams (esant paskystėjusioms išmatoms). Silpnesni ir jauni 
gyvūnai tebegeria vandenį, o vandenyje esantis Liposol skatins 
gyvūnų gyvybingumą ir sveikatingumą. 
Intra Liposol sudėtyje yra Vitaminas E, kuris palaiko ląstelių 
sveikatingumą gyvūno greito augimo procese.

Produkto rūšis: visavertis pašaro priedas.
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Veikimo mechanizmas

Riebalų/aliejų molekulė        Liposol          Emulguoti riebalai

Sudėtis
Organinis emulsiklis ir vitamino E acetatas. 

Naudojimo būdas
Intra Liposol galima naudoti visiems gyvūnams
Broilerių viščiukams: 150-250 ml Intra Liposol priedo atskiesti su 1000 
lirų geriamo vandens.  Naudoti pastoviai pirmąsias 4 savaites iš eilės. 

Naudojimo atsargumo priremonės 
Gali būti naudojamas su kitais pašariniais priedais. Nenaudoti kartu su 
valymo medžiagomis ir dezinfekantais. Gerai tirpsta vandenyje. 
Laikyti tamsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.

Intra Liposol, pašarų priedas
Skatina riebalų apykaitą organizme


