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VIBROSORB
ÁSVÁNYI KIEGÉSZÍTŐ
ÚJ MÓDSZER AZ ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSÁBAN
MIKRONIZÁLT VIBROAKTÍV ÁSVÁNY A HASZONÁLLATOK RÉSZÉRE A
TELEPEKEN
- adszorbeálja a mikotoxinokat
- immunstimuláns
- növeli a takarmányfelvételt
- csökkenti az elhullást, kiesést
- növeli a súlygyarapodást és vemhesülési arányt
- gátolja a hasmenés megjelenését
- erős antioxidáns
A VibroSorb természetes eredetű ásványi anyag, erős antioxidáns, immunstimuláns és ion
cserélésen alapuló toxinkötő tulajdonsággal rendelkezik. Haszonállatok és halak
takarmányába ajánljuk.
A VibroSorb előállítása válogatott klinoptilolit – ból történik, amely a zeolit családból
származik. Nem marad meg a szervezetben, természetes úton ürül ki. A különleges rácsos
szerkezetének köszönhetően magához köti a toxikus anyagokat, de a takarmány
táplálóanyagait nem köti meg.
A VibroSorb előnyei.
- minőségileg és mennyiségileg is kihatással van a hús, tej és tojás mennyiségre
- antioxidáns és immunnövelő hatása van
- stimulálja a metabolizmust és az emésztést
- megköti és semlegesíti a mikotoxinokat
- elősegíti – növeli az oxigén szállítását a vérben
- stimulálja az izmok és idegek normális működését
- csökkenti a kellemetlen szagokat
- kihat a takarmány felvétel növekedésére, és takarmány megtakarításra
- csökkenti a kiesést
- növeli a súlygyarapodást és javítja a vemhesülési arányt
- csökkenti a hasmenést (emésztőszervi gyulladást)
Felhasználását minden állatfaj takarmányában ajánljuk.
A VibroSorb különleges hatása a különböző haszonállatoknál:
● kérődzőknél pozitív hatással van a reprodukcióra, a tejtermelésre, csökkenti az elő gyomor
savasságát az összetett gyomorban és a javítja foszfátok felhasználását.
● sertéseknél elősegíti a fejlődést antibiotikumok nélkül, javítja a termékenységet, a
takarmány biológiai felhasználását, az olyan alapvető fontosságú ásványok felhasználását,
melyek hozzájárulnak a csontok és porcok képződéséhez, javítja az étvágyat és

takarmányfelvételt, serkenti a növekedést (súlygyarapodást), csökkenti az ammónia szintjét
ezáltal csökkenti a légúti megbetegedéseket és a kiesést.
● lovaknál növeli a létfontosságú tápanyagok hozzáférhetőségét, fenntartja a sav-bázis
egyensúlyt, semlegesíti a szabadgyökök hatását és a sejtek egészséges működését.
● juhoknál és kecskéknél növeli a súlygyarapodást, pozitív hatással van a reprodukcióra,
csökkenti az elhullást (kiesést), növeli az immunitást és a körmök keménységét.
● szárnyasoknál növeli a foszfátok oldódását, ami hatással van a csontképződésre,
tojásminőségre és a tojáshéj vastagságára, csökkenti a lábproblémákat és az antibiotikumok
felhasználását.
● halaknál javítja a halhús színét, ízét és hús struktúráját, csökkenti az ammónia szintjét, a
kopoltyúk hiperpláziáját és az általa előidézett fulladásos elhullást. Csökkenti a káros
mikroorganizmusok és anyagok szintjét. Tisztító hatással van a halastavak vizére amivel
Egyensúlyban tartja a halak bélflóráját ezáltal a halastavak vízminősére javító hatással van.
Adagolás:
sertéseknél, juhoknál, kecskéknél 0,3 – 0,5 %
brojlereknél, pulykáknál és egyéb szárnyasoknál 0,3 – 0,5 %
hízó marháknál és lovaknál 0,3 – 0,5 %
halaknál 3 – 5 %
Tartalmaz: Mikroméretű Ca, Mg, Na, K, Al-Szilikátokat (Zeolit-Klinoptiolit).
A nehéz fémek jelenléte alacsonyabb mint 0,01 mg/kg
A VIBROSORB természetes eredetű termék, mely FEMAS és AustriaBIO minősítéssel
rendelkezik.
Csomagolás: 2 kg karton dobozokban
20 kg zsákokban
700 kg bigbag zsákban

