
 

 

 

POPIS PRODUKTU 

FALCON BOOST 
Originální přípravek FALCON BOOST obsahuje rostlinné extrakty s vysokou protizánětlivou a 

antibakteriální účinností. Echinacea a aloe vera zvyšují přirozenou obranyschopnost dravců proti řadě 

patogenů. Obsah propolisu, vitamínů a minerálních látek zvyšuje celkovou účinnost přípravku. Falcon 

Boost je velmi vhodné podávat před transportem, při stresu a v karanténě, protože stimulace 

imunitního systému snižuje pravděpodobnost rozvoje infekcí. Betaglukany příznivě ovlivňují poměry 

ve střevě a umožňují omezit podávání antibiotik při lehčích poruchách. 

Falcon Boost je osvědčeným doplňkem léčby aspergilózy a dalších infekčních nemocí.  

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. 

Přípravek je určen pro sokoly a ostatní dravce. 

FALCON BOOST – OBSAH A ÚČINEK FYTOTERAPEUTICKÝCH LÁTEK 

EXTRAKT ÚČINEK 

Acerola  

(barbadoská třešeň) 

Antioxidační. protizánětlivý, stimulace imunitního systému 

Echinacea 

(třapatka nachová) 

Stimulace imunitního systému 

Borůvka Ochrana cév, antimikrobiální 

Červené hrozny Antioxidační, protizánětlivý 

Ananas Protizánětlivý, podpora trávení 

Hroznová semena Antimikrobiální, antioxidační 

Aloe vera Antimikrobiální, stimulace imunitního systému 

Propolis Antimikrobiální, protizánětlivý, stimulace imunitního systému 

Betaglukany Stimulace imunitního systému 

 



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; 

Indikace: Aspergilóza, otlaky a jiná infekční onemocnění, stres, karanténa. 

Suroviny: 

Sacharidy: dextróza, fruktooligosacharidy. 

Složení (v 1 kg produktu):  
Vitamíny: A 4 mil m.j., E: 15.000 m.j., C 15.000 m.j. 
Minerální látky: zinek 500 mg, měď 50 mg, kobalt 40 mg, selen 15 mg. 
Rostlinné výtažky: echinacea 20.000 mg, acerola 10.000 mg, borůvka 10.000 mg, červené hrozny 
10.000 mg, ananas 5.000 mg, hroznová semena 5.000mg, aloe vera 2.000mg. 
Betaglukan 20.000 mg. 
Kvasnice 20.000 mg. 
Propolis 2.000 mg 
 

Výživové hodnoty: 

Hrubá bílkovina 1,9%, hrubý tuk 1,8%, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


