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Intra Mineral Selenium + Vitamine E
Vitamino E ir Seleno privalumai naudojant su geriamuoju vandeniu

 á Vitamino E ir seleno mišinys
 á Teigiamai įtakoja imuninę sistemą
 á Lengvai įsisavinamas aukštos kokybės pašaro priedas
 á Vandenyje gerai tirpsta, nesukelia vandens taršos
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Broilerių viščiukai dažniausia auginami 5-7 savaites. Šio trumpo periodo 
metu, paukščiukų kūno svoris padidėja nuo 40 g iki 2,5 kg. Taip pat tuo 
metu paukščiukus veikia įvairių rūšių stresas, o viščiukų auginimo sąly-
gos yra optimalios. Stresas ir greito augimo procesas gyvūnų organizme 
skatina  deguonies laisvųjų radikalų gamybą. Laisvieji radikalai sutrikdo 
medžiagų apykaitos veiklą ir žaloja organizmo ląsteles. Tai slopina 
imuninės sistemos veiklą ir viščiukai tampa daug jautresni išorinėms 
infekcijoms.

Antioksidantai
Vitaminas E ir selenas yra antioksidantai, kurie didžiąja dalimi apsaugo 
organizmo ląsteles nuo „senėjimo proceso“. Vitaminas E veikia kaip 
antioksidantas, taip pat švelniną neigiamą aplinkos streso veikimą. Vi-
taminas E yra veiksmingas antioksidantas būtent ląstelių membranose. 
Kitą vertus, selenas yra būtinas gliutationo peroksidazės enzimui kuris 
yra pagrindinė optimalios imuninės sistemos funkcionavimo grandis ir 
pagrinde veikia ląstelės  išorėje.

Intra Mineral Se + Vit E
Intra Mineral Se + Vit E yra vitamino E ir seleno mišinys, kuris lengvai 
naudojamas su gyvūnų geriamuoju vandeniu nesukeliant jo taršos. Šis 
pašaro priedas skiriamas daugeliui gyvūnų esant padidėjusiam vitamino 
E ir seleno poreikiui.
Intra Mineral Se + Vit E numatytas naudoti jauniems paukščiukams ir 
paršeliams imuninės sistemos skatinimui. Skirian  pašaro priedą su geri-
amuoju vandeniu, veikliąsias medžiagas gyvūnai labai lengvai įsisavina ir 
pašaro priedą labai lengvą naudoti. 

Kokybė
Intra Mineral Se + Vit E pašaro priedas yra išskirtinės veikliųjų medžiagų 
koncentracijos. Sudėtyje esantis vitaminas E yra  išgrynintas ir labai 
aukštos kokybės. Papildomai šio pašaro priedo sudėtyje yra emulsiklių 
apsaugančių nuo geriamojo vandens taršos. 
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Naudojimo būdas
50 - 100 ml pašarų priedo 1000 litrų geriamo vandens (0,005 – 0,01%) 
1 - 2 savaites iš eilės. Negalima naudoti neskiesto. Norint, kad geriama-
jame vandenyje gerai pasiskirstytų reikia 200 ml pašarų priedo pilti į 10 
litrų vandens ir rankiniu būdu gerai išmaišyti. Šį mišinį skiesti geriamuo-
ju vandeniu. Naudojant ši pašarų priedą nenaudoti jokių kitų preparatų. 

Naudojimo atsargumo priemonės 
Neperdozuoti. Maksimali seleno koncentracija gyvūno racione neturi 
viršyti daugiau kaip  0,5 mg 1kg. 

Specialieji laikymo nurodymai
Laikyti patalpoje apsaugotoje nuo šalčio.

Prieš naudojimą gerai suplakti
Intra Mineral Se + Vit E pašaro priedas aliejaus pagrindu. Labai svarbu 
prieš naudojimą garai suplakti pakuotės turinį. 
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