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LiquiVit® Strong 

Identificare: 

Supliment furajer lichid cu vitamina A, D şi E  

 

Specii de animale: 

Păsări, suine 

 

Caracteristici nutriţionale esenţiale:  

Vitamina A şi vitamina D în concentraţii mari 

 

Descriere produs: 

Concentrat polivitaminic, suport al perioadei estrale şi al aparatului reproducător 

 

Dozaj: 

Păsări:   50 ml / 1000 litri apă de băut   

Suine:   60 ml / 1000 litri apă de băut 

 

Durata recomandată de administrare: 

Scroafe:   7 zile înainte şi până la 3 zile după parturiţie /  7 zile înainte şi până la 3 zile după 

montă/înseminare 

Efective păsări reproducţie: în timpul estrului 

Masculi:   în timpul perioadelor de activitate reproductivă 

Înainte de administrare, sau extinderea perioadei de administrare a se cere sfatul unui medic veterinar sau al unui 

nutriţionist. 

 

Excipienţi: 

13.11.1 Propilenglicol, 11.4.2 Bicarbonat de sodiu  

 

 Aditivi / l: 

(conform Anexei I a Reglementării (EC) Nr. 1831/2003): 

Aditivi nutriţionali: 

Vitamina A (3a672b) 100 000 000 IU 

Vitamina D3 (E671) 20 000 000 IU 

Vitamina E (alfa-tocoferolacetat racemic) (3a700) 20 000 mg 

Aditivi tehnologici: 

Butil-hidroxi-toluol (BHT) (E321)    100 mg 
 

Valori nutritive: 

Proteină brută:    0.1 %  

Grăsime brută:  10.0 %  

Fibră brută:  0.1 %  

Cenuşă brută:                                          0.1 %   

 

Lizină   0.0 % 

Metionină  0.0 % 

Sodiu  0.0 % 

Umiditate  69.5 % 
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Recomandări de administare: 

Acest supliment poate conţine vitamina A şi D în concentraţii de 100 de ori mai mari decât valoarea maximă 

recomandată pentru furajele combinate. Datorită concentraţiei ridicate de vitamina A şi vitamina D3, acest 

supliment poate fi administrat până la 0.1% din raţia zilnică.  

În cazul căldurilor şterse, rată de concepţie scăzută, vitalitate redusă. 

 

Stabilitate ]n timpul depozitării: 

12 luni de la data fabricaţiei depozitat în recipientul original, bine închis, într-un loc răcoros (5 - 25 °C) şi bine 

ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.  

 

Prezentare: 

Canistre de 1 litru şi 5 litri      
Version: 05 Issued: 02 / 2016   

 


