
APSA 
AMINOVIT
Απαραίτητα αμινοξέα και βιταμίνες 
Συμπλήρωμα βιταμινών για χρήση στο πόσιμο νερό 

Παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
Αποκαθιστά την απώλεια βιταμινών και αμινοξέων 
Βελτιώνει την παραγωγικότητα των ζώων
Προλαμβάνει αναπαραγωγικές και αναπτυξιακές διαταραχές 
Τονωτικό μετά από πολυπαραγοντικές λοιμώξεις και 
διατροφικά ελλείμματα 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το APSA AMINOVIT είναι μια υδατοδιαλυτή και λιποδιαλυτή 
σύνθεση βιταμινών και αμινοξέων κατάλληλη για όλα τα είδη και 
όλες τις ηλικίες ως διατροφικό συμπλήρωμα ζωοτροφών. Είναι 
σχεδιασμένο ειδικά για την πρόληψη ελλειμμάτων βιταμινών.
Το APSA AMINOVIT παρέχει τα ουσιώδη θρεπτικά στοιχεία για την 
αποκατάσταση της ισορροπίας βιταμινών και αμινοξέων, ιδίως μετά από 
ασθένεια και αγωγή με κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Πουλερικά (δόση συντήρησης): 0,5 ml / litre πόσιμου νερού για 5 - 7 ημέρες.
Πουλερικά (ενισχυτής διατροφής): 0,5 ml - 1ml / litre πόσιμου νερού για 
5 - 7 ημέρες.
Άλλα είδη, όπως βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα: 0,5 ml - 1 ml ανά λίτρο 
πόσιμου νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Από του στόματος σε πόσιμο νερό.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Δεν απαιτείται. 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Χρόνος ζωής από την ημερομηνία παρασκευής: 2 χρόνια.
Να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε ξηρό και δροσερό σημείο, 
προστατευμένο από το φως. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 1L  Φιάλες HDPE σε χαρτοκιβώτια  10 x 1 L  840 L  ανά παλέτα 
 5L  Μπιτόνια HDPE σε χαρτοκιβώτια  4 x 5 L  1 000 L  ανά παλέτα 
 25L  Βαρέλια HDPE  20 x 25 L  500 L  ανά παλέτα 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν περιγράφονται.
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Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν ενημερωτικό σκοπό και δεν αντικαθιστούν τη συνταγή του κτηνιάτρου. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@pintaluba.com για διευκρινίσεις ως προς την καταλληλότερη συνταγογράφηση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Andrés Pintaluba SA - Pol. Ind. Agro-Reus - Prudenci Bertrana, 5 - E-43206 Reus (SPAIN)

sales@pintaluba.com - www.pintaluba.com
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ΣΥΝΘΕΣΗ 
Υδρολυμένη ξηρή μαγιά, χλωριούχο νάτριο.

Πρόσθετα ανά 1 L 
Βιταμίνες, προβιταμίνες και καλώς προσδιορισμένες χημικές ουσίες 
με παρόμοια επίδραση: 

 Βιταμίνη A   10 900 000 IU
 Βιταμίνη D3   3 200 000 IU
 Βιταμίνη E (οξική RRR-a-τοκοφερόλη)  3 750 mg
 Βιταμίνη K3   2 500 mg
 Βιταμίνη B1   5 000 mg
 Βιταμίνη B2   300 mg
 Βιταμίνη B6   3 000 mg
 Βιταμίνη B12   24 mg
 Νικοτιναμίδη  4 000 mg
 Παντοθενικό οξύ (d-παντοθενικό ασβέστιο)  8 000 mg

Αμινοξέα, άλατα και ανάλογα: 

 L - Λυσίνη, τεχνικώς καθαρή   16 000 mg
 DL - Μεθειονίνη, τεχνικώς καθαρή  16 000 mg

Η άριστη υψηλή βιοδιαθεσιμότητα της υδρολυμένης μαγιάς του APSA 

AMINOVIT εγγυάται την κάλυψη των αναγκών για ουσιώδη αμινοξέα 

σε όλα τα στάδια της ζωικής παραγωγής και της ανάπτυξης.

Ολικά αμινοξέα (g ανά 100 g υδρολυμένης ξηρής μαγιάς):

 L - Λυσίνη     3.1 g
 L - Μεθειονίνη   0.7 g
 L - Θρεονίνη     2.1 g
 L - Βαλίνη     2.8 g
 L - Κυστίνη     0.6 g
 L - Ασπαρτικό οξύ   3.6 g
 L - Γλουταμινικό οξύ   6.2 g
 L - Σερίνη     2.7 g
 L - Ιστιδίνη     0.8 g
 L - Γλυκίνη     2.4 g
 L - Αλανίνη     2.6 g
 L - Αργινίνη     2.1 g
 L - Θυροσίνη     1.2 g
 L - Φαινυλανανίνη   1.9 g
 L - Ισολευκίνη     1.9 g
 L - Λευκίνη    3.2 g
 L - Προλίνη   2.1 g

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το APSA AMINOVIT είναι ένα συμπλήρωμα που περιέχει υδατοδιαλυτές βιταμίνες και 
αμινοξέα φυσικής προέλευσης που διασφαλίζουν την ταχεία απορρόφηση και αφομοίωση 
της ζωοτροφής.
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Η βιοδιεγερτική επίδραση προλαμβάνει τις διατροφικές 
διαταραχές της ισορροπίας και τα διατροφικά 
ελλείμματα σε συνθήκες στρες, όπως η ζέστη
Σε συνθήκες στρες, όπως έκθεση στη ζέστη, περιορισμένος χώρος στις κλωβούς, μεταφορά, έλλειψη 
ερεθισμάτων, κλπ. 
Το APSA AMINOVIT είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για την αύξηση της παραγωγικότητας, με ποσοστό 
αύξησης έως 5%. 

Αυξημένη Κατανάλωση Ζωοτροφής Ημερήσια Πρόσληψη
Σε φάσεις ιδιαίτερης μείωσης κατανάλωσης τροφής έπειτα από αγωγή με αντιβιοτικά.
Μετά τη θεραπεία με αντιβιοτικά, παρατηρείται απότομη μείωση της κατανάλωσης τροφής. 
Συνεισφέροντας βιταμίνες και αμινοξέα, το APSA AMINOVIT εξασφαλίζει σημαντική αύξηση των 
ποσοστών πρόσληψης τροφής.

8%Αύξηση του Δείκτη Ωοτοκίας 
Αποτελέσματα που ελήφθησαν από 100 ωοτόκες όρνιθες έπειτα από θεραπεία με αντιβιοτικά.
Μετά από αντιβιοτική θεραπεία, σημειώνεται σημαντική πτώση του αριθμού των αυγών που γεννούν 
οι κότες.
Παρατηρείται μια σημαντική επαναφορά του δείκτη ωοτοκίας με την χορήγηση APSA AMINOVIT στο 
πόσιμο νερό.

3%Βελτιστοποίηση των Συντελεστών Μετατρεψιμότητας 
Οι ζωοτροφές αποτελούν περίπου το 65% της επένδυσης που απαιτείται για την παραγωγή πουλερικών 
κρεοπαραγωγής. Στις εβδομάδες που ακολουθούν την εισαγωγή του APSA AMINOVIT στο πόσιμο νερό, 
ο συντελεστής μετατρεψιμότητας βελτιώνεται έως κατά 3% (οι μελέτες διεξήχθησαν από την APSA) 
σε σχέση με τα κοτόπουλα στα οποία δεν χορηγήθηκε αυτό το συμπλήρωμα.

85%Χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας
Σε μια ξεχωριστή ανάλυση των ποσοστών θνησιμότητας σε ομάδες πουλερικών κατά τις πρώτες 
μέρες της ζωής τους, η ομάδα στην οποία το APSA AMINOVIT χορηγήθηκε σε συγκέντρωση 1ml ανά 
λίτρο πόσιμου νερού παρουσίασε μείωση θνησιμότητας κατά 85% σε σύγκριση με την ομάδα που δεν 
έλαβε θεραπεία.
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