
Milteliai egzotiniams ir  
dekoratyviniams paukščiams

Parodinėms kanarėlėms, papūgoms  
ir egzotiniams paukščiams. Pašaro papildas  

su multivitaminais, mikroelementais, baltymais 
ir maistingomis medžiagomis.

su L -karnitinu ir vitaminais

Specialios nesunaudoto pašaro papildo ar su jo naudojimu susijusių  
atliekų naikinimo nuostatos: nesunaudotas pašaro papildas ar su juo  
susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
Pašaro papildas atitinkantis ES  1831/2003 ir 767/2009 nuostatus.
ES 183/2005 nuostatus atitinkančios registracijos 9 str. Nr.: 10 2590 09.

 MILTELIAI 

50g

Kiekviena diena su meile!

Sudėtis - 50 g miltelių yra: Vitamino A (3a672a) - 12 500 IU,  
Vitamino D3 (3a671) - 1 000 IU, L-karnitino (3a910) - 2 083,33 mg,  
Vitamino E Acetato (3a700) - 76,68 mg, Niacino (3a314) - 20,83 mg,  
Kalcio D-pantotenato (3a841) 9,33 mg, Vitamino B2 (3a825i) - 4,67 mg,  
Vitamino B1 (3a820) - 4,17 mg, Vitamino B6 ( 3a831) - 3,33 mg,  
Vitamino K3 (MNB) (3a711) - 1,67 mg, Folinės rūgšties (3a316) - 0,83 mg,  
Biotino (3a880) - 183,33 μg, Vitamino B12  - 50 μg,  
Cinko/ cinko oksido (3b603) - 83,33 mg,  
Geležies (II) sulfato monohidrato (3b103) - 66,67 mg, 
Vario (II) sulfato pentahidrato (3b405) - 8,33 mg, 
Mangano sulfato monohidrato  (3b503) - 8,33 mg,  
Kalio jodido - 750 μg, Natrio selenito (3b801) - 291,67 mg.
Antioksidantai:  
Butilinto hidroksitolueno (E321) - 418,33 μg, propilgalato (E310) - 34,37 μg.
Pašarinės medžiagos: alaus mielių - 8 333,33 mg.
Pagalbinės medžiagos:  
Kukurūzų krakmolo - 33125 mg, magnio stearato - 4666,67 mg,  
koloidinio bevandenio silicio dioksido (E551b) - 1250 mg.
Maistinė vertė: Baltymų - 51,5 mg, skaidulų - 166 mg,  
riebalų - 30,8 mg, pelenų - 42,2 mg.

Naudojimas: reprodukcijos, plunksnų keitimo metu ar esant kitoms stresinėms 
situacijoms (parodos, transportavimas ar persikraustymas).
Laikymo sąlygos: laikyti tamsioje ir sausoje vietoje,  
žemesnėje kaip 25 oC temperatūroje.
Pakuotė: 50 g miltelių.
Saugoti nuo vaikų! Naudoti tik gyvūnams.
Tinkamumo laikas: treji (3) metai nuo pagaminimo datos. 
Gamybos data: žr. ant pakuotės.

Pašaro papildas ORNITO Carnitin- tai vandenyje ir riebaluose tirpių vitaminų  
mišinys su mikroelementais. L-karnitinas, alaus mielės ir gliukozė yra labia  
svarbūs normaliam kanarėlių, papūgų ir egzotinių paukščių vystymuisi.  
Vitaminai dalyvauja augimo, dauginimosi, plunksnų augimo procese ir skatina  
imunitetą, kuris apsaugo nuo įvairių ligų ir infekcijų. Gerina parodinių kanarėlių,  
papūgų ir egzotinių paukščių sveikatingumą ir išvaizdą.

TIEKĖJAS: UAB PARTNERVETASV.  
Maciulevičiaus g. 51, LT 04310 Vilniaus m.  Tel.: 8 5 2034257 

Tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus Nr.: rLT KPT 250840

Gamintojas: GOLASHPHARMA LTD BULGARIA, phone: +359 888 300 755
Kilmės šalis: Bulgarija, pagaminta ES

Naudojimo indikacijos:
• Esant akių uždegiminiams procesams  

ir sutrikus regėjimui.
• Odos keratozės atvejais.
• Blogai gyjančių žaizdų gyjimo skatinimui.
• Organizmo imuniteto gerinimui.
• Esant sutrikusiai medžiagų apykaitai.
• Apetito skatinimui.

• Esant spazmams ir ir raumenų 
paralyžiui.

• Širdies veiklai skatinti.
• Kepenų funkcijai gerinti.
• Augimui skatinti.
• Lytiniam aktyvumio ir  

vaisingumui skatinti.
Dozės ir naudojimo būdas: 1 g papildo  ištirpinti 1 l vandens arba 1 g papildo 
sumaišoma su 100 g kiaušinių, skirti 1 kartą per dieną. (5 g - arbatinis šaukštelis).


