
PROTECT 
Pašaro papildas žindukliams veršeliams ir 

ėriukams, organizmo skysčių ir elektrolitų 

balanso stabilizavimui 

 

SUDĖTIS: 100 g papildo yra:   

dekstrozės, ryžių miltai, jūros dumblių koncentrato ekstraktas, išrūgos, kukurūzų krakmolas, raugas, 

saldžiosios ceratonijos miltai, morkų miltai,  natrio bikarbonatas, natrio chloridas, kalio chloridas, magnio 

chloridas, pektinas, juka. 

PRIEDAI: vitaminai, provitaminai ir chemiškai gerai apsaugotos medžiagos turinčios tokį patį veikimą: 

vitaminas A (3a672a) – 16500 TV; vitaminas D3 (3a671) – 5000 TV; vitaminas E (3a700) (α –tokoferolio 

acetatas)  – 75 mg; vitaminas B12 - 25 µg; kalcio D-pantotenatas (3a841) – 50 mg, nikotinamidas (3a315) – 

250 mg, vitaminas B1 (3a820)- 125 mg, vitamino B2 fosfatas – 50 mg. Antioksidantai: natrio askorbatas 

(1b301) – 250 mg. Emulsikliai, stabilizatoriai, tirštikliai ir standikliai: lecitinas (E-322) – 5 g 

ANALYTINĖ SUDĖTIS: bendrieji baltymai 4,5 %, bendrieji riebalai - 5 %, celiuliozė - 0,74 %, drėgmė - 

7,8 %, angliavandeniai - 60,1 %; pelenai - 9,67 %, kalcio - 0,07 %, fosforas - 0,28 %, natrio - 2,09 %, kalio - 

1,05 %, chlorido -  4,81 %, cukraus (kaip cukrozė) - 43,4 %. 

INDIKACIJOS: pašaro papildas girdomas esant virškinimo trakto sutrikimams (viduriavimui) taip pat 

sveikimo periodo metu. Girdyti: veršeliams iki 6 savaičių, ėriukams iki 4 savaičių amžiaus. 

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZĖS: veršeliams 100 g (vieno pakelio turinį) ištirpinti 1,5 l drungno vandens 

ar pieno, girdyti 2 kartus dienoje. Ėriukams 20 g (1/5 pakelio turinio) ištirpinti 300 ml drungno vandens ar 

pieno, girdyti 2 kartus dienoje 1 – 7 dienas iš eilės.  Girdyti 1 – 3 dienas iš eilės, jei tai vienintelis jauniklio 

pašarų šaltinis. 

 

Specialieji laikymo nurodymai: laikyti sausoje  vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

Naudoti tik gyvuliams. Saugoti nuo vaikų. 

Prieš naudojimą pasitarti su veterinarijos gydytoju. 

 

Pakuotė: 100 g 
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