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Biyo Avit-K

Biyo Avit-K

İçme Suları İçin Vitamin Premiksi

İçme Suları İçin
Vitamin
Premiksi

İŞLETMENİN ADI VE ADRESİ: Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Mustafa Kemal Paşa Mah.
Eski Edirne Cad. No:1484 Arnavutköy/İST
ONAY/KAYIT NUMARASI:α TR-3400035
BİLEŞİMİ:
100 g'da

Besinsel Katkılar
Vitaminler
Vitamin A (E672)

20.000.000 IU/kg

2.000.000 UI

Vitamin K3
Taşıyıcı Maddeler

10.000 mg/kg

1.000 mg/kg

Laktoz (8.9.1)

% 95

KULLANIM SAHASI ve AMACI:
Biyo AVİT-K civciv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında içme sularına, süt emme
devresinde bulunan kuzu, buzağı, oğlak, dana ve tayların süt veya içme sularına katılmak üzere
hazırlanmış vitamin A ve K3 vitaminlerinin eksikliğini gideren bir yem ilavesidir.
Vitamin A göz, deri ve kemiklerin sağlıklı olmasını sağlar. Erkek ve dişi hayvanlarının normal
üreme döngülerini ve döllenme fonksiyonları için gerekli bir vitamindir. Yavruların gelişip
büyümelerine olumlu etki yapar. Kanatlılarda yumurta üretimini ve kuluçka verimini arttırır.
Epitel dokuların normal yapılarını korumasına, tüm mukoza (iç derinin) yüzeylerini örten
hücrelerin direncinin artırılmasına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vitamin-K kanın pıhtılaşma süresini kısaltarak kanama problemini önler. Kalsiyumun vücuttan
atılımını engelleyerek kemik yapının kuvvetlenmesine yardımcı olur.
KULLANIM ŞEKLİ: Biyo AVİT-K,
4 Civciv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında: 400 litre içme suyuna 100 gram
(1 poşet) veya 1 teneke (20 lt) içme suyuna 1 çay kaşığı (4 g) ilave edilir.
4 Çevredeki olumsuz şartlara uyum sağlamaları isteniyorsa 200 litre içme suyuna 100
gram (1 poşet) veya 1 teneke (20 lt) içme suyuna 2 çay kaşığı ( 8 g) ilave edilir.
4 Kuzu, oğlak, buzağı ve danalarda: 10 adet kuzu, oğlak, buzağı için 5-10 litre süt veya
suyuna 1 çay kaşığı (4 g)
4 10 adet dana, taya: 5-10 litre suyuna 2 çay kaşığı ( 8 g)
DEPOLAMA:Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde muhafaza edilir.
AMBALAJ ŞEKLİ:Alüminyum kaplı polietilen poşetlerde, net 100 g ve 1 Kg
EN UYGUN KULLANIM:Üretim tarihinden itibaren 36 ay içinde kullanılır.
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