
 

 

 

POPIS PRODUKTU 

FALCON TOP 

Běžná výživa, lov a trénink 

FALCON TOP je doplněk výživy, určený pro vyvážení každodenní krmné dávky dravců (celá nebo 

vyvrhnutá kořist). Cílem je zachovat zdraví a zlepšit výkonnost. Obsahuje veškeré vitamíny, minerální 

látky a aminokyseliny, které jsou pro dravce nezbytné pro zachování zdraví. Navíc zlepšují výkonnost 

při výcviku, lovu a při práci.  

FALCON TOP obsahuje jedinečnou recepturu rostlinných výtažků (echinacea a ostropestřec), která 

chrání játra, stimuluje imunitní systém a podporuje obranyschopnost ptáků proti nemocem. 

Obsahuje Spirulinu, modrou sinici, zdroj důležitých živin, které přispívají k rezistenci organismu a 

aktivují přirozené obranné mechanismy. Spirulina je bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů a 

minerálních látek, kyseliny linoleové (omega-3 nenasycená mastná kyselina) a přírodních 

antioxidantů. Navíc je zdrojem vitamínu B12, ß-karotenu a dalších pigmentů, díky kterým se produkt 

po styku s vodou nebo masem barví do zelena. 

Obsažené kvasinky dodávají vysoce kvalitní živiny a zvyšují imunitní odpověď organismu.  

Fruktooligosacharidy mají za úkol podporovat přirozenou střevní mikroflóru, např. Lactobacillus spp. 

a Bifidobacterium spp., které brání možnému přemnožení oportunních patogenů, jako je E.coli a 

Candida albicans. 

Suroviny: 

Sacharidy: dextróza, fruktooligosacharidy, maltodextrin. 

Složení (v 1 kg výrobku): 

Vitamíny: A (2.000.000 IU), D3 (5.000 IU), E (12.000 IU), K (800 mg), B1 (1.000 mg), B2 (1.600 

mg), B6 (1.600 mg), B12 (6 mg), C (15.000 mg), H (40 mg), Kyselina panthotenová (3.000 mg), 

kyselina listová (400 mg). 

 

 

 



Výrobce:  
Gea International srl – via Amatucci 
20 – 83013 Mercogliano (AV) Italy 

Distribuce v ČR:  

Veterinární ordinace pro exotické 
ptactvo a dravce, Nad Vršovskou 

horou 3020, Praha 10; tel: 
603 324 264, 

www.nemociptaku.cz/doplnky.html  
e-mail: hajkova.p@post.cz; 

Aminokyseliny: l-arginin (3.000 mg), l-lysin (3.000 mg), l-cholin (1.300 mg), l-methionin (1.500 

mg), l-histidin (700 mg), l-leucin (1.500 mg), l-isoleucin (600 mg), l-fenylalanin (900 mg), l-threonin 

(2.000 mg), l-cystin (1.000 mg), l-valin (900 mg), l-tryptofan (700 mg), l-taurin 

(2.000 mg), l-tyrosin (2.000 mg) . 

Minerální látky: glukonát vápenatý (4.000 mg), měď (30 mg), železo (1.000 mg), kobalt (40 mg), jód 

(100 mg), zinek (500 mg), mangan (100 mg), hořčík (900 mg), selen (10 mg). 

Rostlinné výtažky: spirulina (16.000 mg), echinacea (10.000 mg), brutnák lékařský 10.000 mg). 

Kvasinky: pivovarské kvasnice (Saccharomyces cerevisiae: 20.000 mg) 

 

Výživové hodnoty: 

Hrubá bílkovina 3%, hrubý tuk 1,9%, hrubá vláknina 0,4%, popel 0,4%, voda 7%. 

 

Doporučená dávka: do břišní dutiny krmného zvířete vložte půl odměrky (1g přípravku) na kilogram 

živé hmotnosti dravce. 

Balení: plastová nádobka (100g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


