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Rescue Kit Pro® SL 

Identificare produs: 
Supliment furajer nutritiv solubil în apă   
 

Specii de animale: 

Pui de carne 

 

Descrierea produsului: 

Pentru stabilizarea florei intestinale.  

În perioadele cu risc, evoluţie şi recuperare a disfuncţiilor aparatului digestiv. 

 

Dozaj: 

1 kg/ 1000 litri apă de băut timp de 3 – 5 zile 

 

Durata recomandată de aplicare: 

Durata de aplicare: 3-5 zile 

Înainte de administrare, sau extinderea perioadei de administrare a se cere sfatul unui medic veterinar sau al unui 
nutriţionist.  
A nu se utiliza împreună cu antibiotice. A se curăţa temeinic conductele de apă înainte de utilizarea produsului 
precum şi în timpul utilizării, la fiecare trei zile.  
 

Excipienţi: 

13.5.5 Sorbitol, 13.2.2 Dextroză 

 

Aditivi / kg: 

(menţionat în anexa I al Regulamentului (EC) nr. 1831/2003): 

Aditivi nutriţionali: 

Zinc din zinc chelatat cu glicină, hidratat (solid) (E.C.O.Trace®) (3b607) 40 350 mg 

Cupru din cupru chelatat cu glicină, hidratat (E.C.O.Trace®) (E4) 390 mg 

Mangan din mangan chelatat cu glicină, hidratat (E.C.O.Trace®) (3b506)  2 835 mg 

Betaină din clorhidrat de betaină (3a925) 485 000 mg 

Vitamina B1 (3a821) 111 mg 

Vitamina B2 în formă de Riboflavină          444 mg 

Vitamina B6 în formă de piridoxină-clorhidrat (3a831) 296 mg 

Vitamina B12 în formă de cianocobalamină 2 590 µg 

Vitamina K3 (3a710) 370 mg 

Niacinamidă (3a315) 1 850 mg 

D-pantotenat de calciu (3a841) 755 mg 

Aditivi zootehnici: 

Bacillus subtilis (DSM 17299) (4b1821) 8.0 x 10
11

 CFU  
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Valori nutritive: 

Proteină brută    42.2 %  

Cenuşă brută         6.6 %                                                                             

Grăsime brută       0.1 %                                                                             

Fibră brută             0.2 % 

 

Recomandări de administrare: 

Poate conţine ingrediente din grupa “stabilizatorilor florei intestinale” în concentraţie de 100 de ori mai mare 

decât valoarea maximă recomandată în furajele combinate. Utilizarea continuă să nu depăşească 4 săptămâni. 

Datorită concentraţiei ridicate, acest aditiv furajer trebuie administrat până la 0.3% din raţia zilnică. Poate fi  

administrat în furaje ce conţin coccidiostatice autorizate: diclazuril, halofuginonă, robenidină, decochinat, 

narazină/nicarbazină, lasalocid sodiu. maduramicin amoniu, monensin sodiu, narazină, salinomicină-sodiu, 

semduramicin sodiu şi acid formic. 
 

Fraze de precauţie: 

Utilizaţi echipament (haine, ochelari, mască) de protecţie în timpul manipulării.  

 

Stabilitate în timpul depozitării: 

12 luni de la data fabricaţiei depozitat în ambalajul original într-un loc răcoros (< 25°C) şi uscat. Acest produs 

absoarbe apa; ambalajul trebuie închis după utilizare. 

 

Formă de prezentare:  Saci de 1 kg şi 5 kg       Version:  06 Issued: 12 / 2017 

 

 

Lizină: 0.0 % 

Metionină: 0.0 % 

Sodiu: 0.1 % 


