POPIS PRODUKTU

FALCON M
Přepeřování a růst
FALCON M (moult and growing) je nový produkt sokolnické řady, který má velmi vysoký obsah
aminokyselin. Podporuje u dravců kvalitní přepeřování.
Indikace:
Je určen ke každodennímu používání v období pelichání dravců všech druhů.
Vedle aminokyselin obsahuje veškeré nezbytné vitamíny a minerální látky, které dravci potřebují ke
zvládnutí stresujícího období pelichání.
FALCON M byl úspěšně použit jako doplněk při léčbě kožních onemocnění a poruch přepeřování.
Pro mláďata dravců je FALCON M dobrým růstovým doplňkem, a to díky karnitinu a extraktům
z vojtěšky a pískavice, které stimulují apetit. Obsah fruktooligosacharidů působí příznivě na rozvoj
žádoucí střevní mikroflóry (Lactobacillus spp. a Bifidus spp), která snižuje možnosti růstu
potenciálních patogenů, jaký mi je například Escherichia coli nebo kvasinka Candida albicans.
Suroviny:
Sacharidy: dextróza, fruktooligosacharidy, maltodextrin.
Složení (v 1 kg produktu):
Vitamíny: A 24 mil m.j., D3 10.000 m.j., E: 10.000 m.j., K 400 mg, B1: 1.000 mg, B2 1.600 mg, B6 1.600
mg, B12 6 mg, C 17.0000 mg, H 80 mg, kyselina pantothenová 3.000 mg, kyselina listová 500 mg.
Aminokyseliny: l-arginin 6.000 mg, l-lysin 5.000 mg, l-cholin 2.500 mg, l-methionin 3.000m g, lhistidin 1.400 mg, l-leucin 3.000 mg, l-isoleucin 1.200 mg, l-fenylalanin 1.700 mg, l-threonin 3.000
mg, l-cystin 2.000 mg, l-valin 1.700 mg, l-tryptofan 1.400 mg, l-taurin 2.000 mg, l-tyrosin 2.000 mg, lkarnitin 10.000 mg
Minerální látky: glukonát vápenatý 12.000 mg, měď 50 mg, železo 1.000 mg, kobalt 40 mg, jod 100
mg, zinek 500 mg, mangan 100 mg, hořčík 900 mg, selen 10 mg.
Rostlinné výtažky: vojtěška 20.000 mg, pískavice (řecké seno) 30.000 mg.

Výživové hodnoty:
Hrubá bílkovina 3,5%, hrubý tuk 1,9%, hrubá vláknina 0,4%, popel 0,8%, voda 7%.

Doporučená dávka: do břišní dutiny krmného zvířete vložte půl odměrky (1g přípravku) na kilogram
živé hmotnosti dravce. Používá se v době pelichání a růstu mláďat.
Balení: plastová nádobka (100g)

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;

