Pro Milieu®ANIMAL CARE – čistí a ošetřuje kůži, peří, tlapky a nožičky. Redukuje
zápach výkalů, tvorbu šupinek a také péřový prach ve vzduchu.
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Tekutina žlutohnědé barvy, přírodní produkt bez chemických přísad.
Složení: Optimální kombinace efektivních mikroorganismů, pocházející z
volné přírody. Bakterie kyseliny mléčné, fotosyntetické baktérie, třtinová
melasa, byliny, voda.
Obsah rizikových prvků: Pro Milieu®ANIMAL CARE neobsahuje
rizikové prvky.

Doporučené dávkování:

5%-10% -ní roztok jemně rozprášit,
vmasírovat nebo použít jako šampon.
Aplikací zabraňujeme hnití a rozvoj škodlivých hub a plísní na pokožce i
v chovném prostředí zvířat..
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•

•
•
•

Vhodný i pro choulostivou a citlivou pokožku.
Ošetřuje a čistí kůži, srst, peří, svědící tlapky a nohy napadené insekty či
látkami, jež tyto stavy podráždění můžou vyvolat. Srst a peří ošetřené přípravkem
Pro Milieu®ANIMAL CARE dostává větší lesk a svěží vzhled.
Redukuje bleší trus, odpuzuje mouchy a jiný obtížný hmyz
Zvyšuje imunitu vůči onemocněním i vnějším parazitům, zmenšuje nebo zcela
vylučuje podíl léčiv v odchovu, zvyšuje výkonnost a fyzickou odolnost.
Pohlcuje nepříjemný zápach !!!!
Možno použít i k mytí zařízení a prostor pro chov, neboť nastoluje harmonii
v mikrobiálním chovném prostředí, snižuje výskyt infekcí a chorob, zkracuje dobu
rekonvalescence. Rozprašování lze provést i v přítomnosti zvířat.
Užívaný vnitřně čistí trávicí trakt, zlepšuje stravitelnost krmiva a využití živin
podávaných v krmivu,
Zvyšuje chovnou hmotnost a produktivitu chovu
Je použitelný pro všechny domácí zvířata a zvířata v chovných zařízeních včetně
slepic a králíků, holubů, dále potkanů, křečků a jiných hlodavců, rovněž je velmi
účelný pro obyvatele terárií a klecí, a také pro lesní i exotickou zvěř.

Vzhledem k transformaci struktury bakteriální flóry v zažívacím traktu zvířat, bychom neměli
očekávat okamžité výsledky. První pozitivní změny nastanou po 1-2 měsících nepřetržitého
užívání výrobku.
Podmínky skladování: skladovat při teplotě 8-18°C, zamezit přímému slunečnímu záření
Hmotnost /objem/ balení: 1 l láhve, 5 l a 10 l bag in box
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby. Po otevření spotřebovat nejlépe do 3 měsíců.
Pro bližší informace k individuálnímu dávkování či ošetření nás
kontaktujte na našich telefonních číslech - Exa, spol.s.r.o. Brno
“ Zlepšete zdravotní stav vašich chovných miláčků přirozenou cestou!”

