
Phytosynthese 

 

PHYΤOLAYER  LIQUID B 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση του κινδύνου εμφάνισης συνδρόμου ηπατικής στεάτωσης. 

ΣΥΝΘΕΣΗ: Νερό, χλωριούχο νάτριο, ημικυτταρίνη σόγιας 

Πρόσθετα: Μείγμα αρωματικών σύνθετων ουσιών, βοτανικής προέλευσης φυσικά προϊόντα, κατηγορία 2b: 

αγκινάρα, λεμόνι: 100000 mg/kg. 

Συντηρητικό: κιτρικό οξύ (E 330) 10000 mg/kg 

0% του ξηρού περιεχομένου αποτελείται από πρώτες ύλες προερχόμενες από οργανική γεωργία. 

0% του ξηρού περιεχομένου αποτελείται από πρώτες ύλες προερχόμενες από καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο 

προς την οργανική γεωργία.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νερό 82%, Ολικές πρωτεΐνες πρωτεΐνη <1%, Ολικές ίνες <1%, Ολικές λιπαρές ουσίες: 0%, 

Τέφρα 5%, Νάτριο = 1.9 % Χλώριο=3% 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: Ως συμπλήρωμα  στο πόσιμο νερό. 

- Είδη στόχος: Νεοσσοί (Ορνίθια), Ωοτόκες όρνιθες,  Ωοπαραγωγικές όρνιθες 

- Όλα τα πουλερικά: γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, κοτόπουλα 

- Όλα τα είδη πτερωτών θηραμάτων: φασιανοί, πέρδικες, πρασινοκέφαλες πάπιες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: Με τη μορφή αγωγών 5 έως 10 ημερών, προς επανάληψη ανά 4 έως 6 εβδομάδες. 

ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

- Ως πρόληψη: 6 ml ανά 100 mg ΣΒ ανά ημέρα (ήτοι 0,3 έως 0,5 ml / λίτρο νερού)  

- Ως παρέμβαση: 12 ml ανά 100 mg ΣΒ ανά ημέρα (ήτοι  1 ml / λίτρο νερού)  

Η ημερήσια δόση πρέπει να διαιρείται σε πρωί και βράδυ. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

- Ανακινήστε πριν από τη χρήση του προϊόντος και τη δημιουργία του διαλύματος. Κλείνετε το δοχείο μετά 

από κάθε χρήση. 

Ξεκινήστε  την αγωγή με το ήμισυ της δόσης την πρώτη ημέρα.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 24 μήνες υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο, μακριά από το 

φως της ημέρας και τις μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Παρασκευαστής: PHYTOSYNTHESE: 57 AVENUE Jean Jaurès– 63200 MOZAC– FRANCE  

Τηλ: + 33 (0)4 73 33 15 00 fax: +33 (0)4 73 33 45 10 N°Agrément : a FR63300001 

Τα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιούνται στην οργανική γεωργία σύμφωνα με τους κανονισμούς αριθ. 834/2007 

και αριθ. 889/2008 

Πιστοποίηση από την  FRB1O10 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 5 KG  
Αριθμ. Παρτίδας: PHY-1606-0034 

Ανάλωση πριν: 06/2018 

Παρασκευαστής: N° Agrément : a FR63300001 

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  

Μεσογείων 335  

152 31  Χαλάνδρι   

Τηλ.: 2130065000 

              Θεσσαλονίκη Τηλ.:2310289100 

 

 


