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FARMAVIT B – COMPLEX FORTE 
 

Pašaro papildas 

 

Sudėtis: 1 litre produkto yra: maistiniai priedai – vitaminai (3a): vitaminas B1 (tiaminas) – 5,2 g, vitaminas 

B2 (riboflavinas-Na) - 5,5 g, vitaminas B5 (kalcio pantetonatas) - 10,0 g, vitamin B6 (piridoksinas 3a831) - 

2,0 g, vitaminas B12 - 30 μg, vitaminas PP (nikotinamidas 3a315) - 40 g; Technologiniai priedai – 

konservantai 16 g; emulsikliai 20 g; Nešėjas – vanduo; Drėgmės kiekis – 901,0 g. 

 

Pakuotė: 1000 ml PET butelis su PE užsukamu kamšteliu, 5 L PET kanistras su PE užsukamu kamšteliu. 

 

Savybės: Vitaminai, priklausantys B grupei, vaidina svarbų vaidmenį angliavandenių, riebalų ir baltymų 

apykaitoje. Šie vitaminai taip pat reikalingi tinkamam nervų sistemos, epitelinio audinio ir raumenų 

funkcionavimui. 

 

Indikacijos: Produktas turi būti vartojamas esant vitamino B nepakankamumui augimo ir vystymosi 

laikotarpiu, taip pat esant nervų sistemos sutrikimams, mažesniems perėjimams, plunksnų pokyčiams, 

kanibalizmui, gydymui antibiotikais ir įvairioms stresinėms situacijoms. 

 

Naudojimas: Produktas turi būti suduodamas su vandeniu visoms gyvulių rūšims kasdien vienam gyvuliui 

tokiomis dozėmis: arkliai ir galvijai – 2,5-5 ml; veršeliai, kumeliukai – 2,5 ml; penimos kiaulės, paršavedės 

– 4 ml; kiaulės, avys, ožkos – 1,25 ml; paukščiai – 2,5 ml į 10 litrų vandens (1 litras produkto į 4000 litrų 

vandens). 

 

Laikymo sąlygos:  Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje, sausoje ir tamsioje vietoje. 

 

Specialios atsargumo priemonės, susijusios su nepanaudotų produktų ar atliekų, gautų naudojant šį 

produktą, šalinimu: Negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Turi būti 

laikomasi galiojančių atliekų šalinimo teisės aktų. Tai padės apsaugoti aplinką. 

 

Serijos numeris atitinka pagaminimo datą. 

 

 

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 

 

 

TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI 

 

Gamintojas:   

PFO „VETOS-FARMA” Sp. z o.o.   

ul. Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa 

tel.: 74/ 833 74 85-8 

fax: 74/ 833 56 69 

www.vetos-farma.com.pl 


