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HERBA-PRIM - pulbere antidiareică

Adjuvant în afecţiuni diareice primare sau secundare la porcine şi rumegătoare.

CONŢINUT: 100 g produs conţine:

• 28 g amestec de plante medicinale, format din:

- Troscot (Polygonum aviculare) – 10 %;

- Sunătoare (Hypericum perforatum) – 10 %;

- Coada şoricelului (Achillea millefolium) – 10 %;

- Gălbenele (Calendula officinalis) – 10 %;

- Pătlagină (Plantago major) – 10 %;

- Răchitan (Lythrum salicaria) – 10 %;

- Coada racului (Potentilla anserina) – 10 %;

- Mentă (Mentha piperita) – 10 %;

- Turiţa mare (Agrimonia eupatoria) – 10 %;

- Şovârv (Origanum vulgare) – 10 %;

• 36 g caolin (Bolus alba);

• 36 g carbonat de calciu. 

INDICAŢII:

Se indică utilizarea la rumegătoare mari şi mici şi la porcine.

Datorită  compoziţiei,  produsul  are  proprietăţi  tonice,  protejează  mucoasa  intestinală,
diminuând absorbţia enterotoxinelor.

Se indică ca adjuvant în afecţiuni diareice primare sau secundare ale aparatului digestiv. 

MOD DE ADMINISTRARE: 

Per os: - Doza generală este de 25-50 g/100 kg greutate, de 1-2 ori pe zi, timp de 2-3 zile. 

La bovine adulte: 125-250 g de 1-2 ori pe zi, timp de 2-3 zile, sub formă de breuvaj. 

La tineret taurin: 25-50 g/100 kg greutate, de 1-2 ori pe zi, timp de 2-3 zile, ca breuvaj. 

La porcine, ovine, viţei: 20-60 g de 1-2 ori pe zi, timp de 2-3 zile, sub formă de breuvaj sau
în hrană. La viţei, miei sugari şi la porcine în cazuri grave se asociază cu antibiotice. 
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PRECAUŢII: 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se refolosi ambalajul după golire. 

PĂSTRARE: 

La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi
umezeală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALAJE DISPONIBILE:

• plic x 250g

• cutie x 750g

• saci x 10 kg
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