
PULMOCARE PS B 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Μείωση του στρες. 

ΣΥΝΘΕΣΗ: Παραπροϊόντα αμύλου, θειϊκό μαγνήσιο  

Πρόσθετα: Μείγμα αρωματικών σύνθετων ουσιών, φυσικά προϊόντα βοτανικής προέλευσης, κατηγορία 2b: ευκάλυπτος : 200000 

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: Υγρασία 6%, Ολικές πρωτεΐνες <1%, Ολικές ίνες 0%, Ολική τέφρα 1%, Ολικές λιπαρές ουσίες 0%, μαγνήσιο 

198 mg/l, θειϊκά άλατα = 784 mg/l 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: -Προστίθεται σε πόσιμο νερό. 

Προορίζεται για χρήση σε περιόδους κατά τις οποίες τα πτηνά της εκμετάλλευσης είναι εκτεθειμένα σε στρες, πράγμα το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αναπνευστικών διαταραχών. 

Είδη στόχος:   

- Ωοπαραγωγικές όρνιθες και όρνιθες αναπαραγωγής, κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, πάπιες  

- Όλα τα πουλερικά: κοτόπουλα κρεοπαραγωγής,  γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες,  νεοσσοί (ορνίθια) 

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

Χρήσεις: 

Χρήσεις:  

- Ως πρόληψη σε γνωστές περιόδους κινδύνου 

- Ως πρόσθετη αγωγή μετά τη χρήση θεραπευτικής αγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: Με τη μορφή αγωγής  5 ημερών, προς επανάληψη ή παράταση ανάλογα με τις ανάγκες. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:  

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

- Ως παρέμβαση: 15 g ανά 100 mg ΣΒ (ήτοι  0,5 έως 0,8 gr / λίτρο νερού)  

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

- Κλείνετε τον σάκο όσο το δυνατόν πιο ερμητικά μετά από κάθε χρήση. 

- Ξεκινήστε την αγωγή στο μισό της δοσολογίας την 1η ημέρα. 

ΦΥΛΑΞΗ: 24 μήνες υπό τις συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης: σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από το ηλιακό φως της 

ημέρας και μεταβολές της θερμοκρασίας. 

 

Παρασκευαστής: PHYTOSYNTHESE : 57, avenue Jean Jaurès, MΟZAC 63200 –FRANCE  

Τηλ: + 33 (0)4 73 33 15 00 fax: +33 (0)4 73 33 45 10  

Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην οργανική γεωργία, σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΚ αριθ. 834/2007 και αριθ. 889/2008. 

Πιστοποίηση από την BUREAU VERITAS CERTIFICATION-FRANCE SA “Le-Guillaumet” 92046 PARIS LA DEFENCE CEDEX FRB1O10

        

            Ind 01 

Καθαρό βάρος 5 KG 
Αριθμ. Παρτίδας: PHY -1602-0186 

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 02/2018 

 

Αριθμός αδείας: αFR63300001 

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 

 

 

 


