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HYPERTONICKÝ roztok a
VIGORIZER pro selata

LAKTACE
Od  2.dne do 8. dne po narození

Smíchejte 40 gr GreenTONIC  (1 odměrka)  + 1 litr čisté vody.
0.5 litru na vrh / den.

40 gr. 1 ltr.

PŘED ODSTAVEM
2 dny před odstavem opět

Smíchejte 40 gr GreenTONIC  (1 odměrka)  + 1 litr čisté vody.
0.5 litru na vrh / den.

40 gr. 1 ltr.

ODSTAV
Bezpečný odstav + 3 dny po odstavu

1. 2 kg krmiva - Profiwean.
2. Smíchejte 120 gr GreenTONIC (3 odměrky) s  3 litry čisté vody
3. Aplikujte do misky vedle Profiweanu.
1,5 litru/ 10 selat /den.

120 gr. 3 ltr.2 kgr.
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VÝRAZNĚ SNIŽUJE MORTALITU během odstavu.

ZVYŠUJE VITALITU SELAT A HOMOGENITU VRHU       

ZVYŠUJE PŘIROZENÝ PŘÍJEM díky zchutnění a vůni.

ZLEPŠUJE DOZRÁVÁNÍ A ZDRAVÝ VÝVOJ STŘEV posílením buněčných stěn a integrity mukozní vrstvy.

ZVYŠUJE IMUNITU a zlepšuje endogenní odpověď imunitního systému.

ZVYŠUJE ODOLNOST STŘEVA A OMEZUJE PRŮJMY.

SNIŽUJE INFEKČNÍ TLAK A POTŘEBU MEDIKACE.

JEDNODUCHÉ PODÁVÁNÍ 1X DENNĚ. 

Proteiny a  aminokyseliny v vysokou stravitelností pro selata.

Bioaktivní složky z řas  stimulující imunitu. 

Zchutňující a  aromatické složky pro zvýšený příjem. 

Živiny s vysokou vstřebatelností pro vyšší přírůstek.

Hypertonický roztok s vynikající chutností, pro selata od 2. dne věku.  Stimuluje přirozenou žravost, 
posiluje zažívací systém a dodává energii a stimulaci imunitního systému.

Působí na střevní stěnu a klky tak, že  zvyšuje absorpční kapacitu pro živiny již od prvního dne použití.

Selata mohou GreenTONIC přijímat spolu s Profimilkem nebo Profiweanem. Krmivo či mléko bude 
lépe využito, což má vliv na růst a vitalitu selat.

Zchutňující a aromatické složky stimulují časný příjem během laktace a posiluje stravitelnost. Následně jeho 
použití kolem odstavu připomene mateřské stimuly, redukuje stres a urychluje příjem krmiva po odstavu.

Bioaktivní složky z řas bohaté na polyfenoly a antioxidanty redukují zánět střevní sliznice a moduluje imu-
nitní odpověď proti patogenům, která je zásadní pro dlouhodobou imunitu selat.

Kombinace organických kyselin a jejich solí redukuje rozvoj patogeních bakterí a kolonizaci  gastrointesti-
nálního traktu, snižuje infekční tlak z prostředí

Složení   minerálních solí a vysoce stravitelných aminokyselin umožňuje optimální funkci buněk střeva, akce-
leruje proliferaci enterocytů, stimuluje dozrávání střevní sliznice a maximalizuje růst.

GreenTONIC byl speciálně připraven:

Pro doplnění živinového profilu mateřského mléka,  pro zvýšení vitality a schopnosti přežití, a také pro  
maximalizaci  zdravého rozvoje  gastrointestinálního traktu během kojení..

Stres a nízký příjem krmiva po odstavu může vést k vývoji  stavu zánětu střev vedoucímu k destrukci střevní 
mukózy a roztažení úzkých spojení mezi  enterocyty. Hypertonický roztok je účinný pro doplnění 
elektrolytů a omezení ztrát živin.

Podáván od 2.dne věku, snižuje mortalitu na porodně a 
během odstavu, selata jsou vitálnější - 1 sele navíc na 
prasnici za rok.

+100%
příjem 

od 2.dne

Zlepšuje příjem. 
Plný příjem do 4 hodin.

+34%
přežitelnost

Přežitelnost 
selat vyšší o 34%.
Až 1 sele za rok navíc

-35%
průjem

Omezuje průjmy při a před 
odstavem až o  35%.

+3%
težší 

vrh

+3% Zvyšuje váhu vrhu 

Snižuje negativní vliv odstavového stresu na nevyvinutý 
zažívací systém.

 Při aplikaci před a po odstavu se omezuje počet malých 
selat a následně se zvyšuje přírůstek a váha při přesunu 
do výkrmu.

-33%
průjem

Snižuje průjem po 
odstavu až o 33%.

+17%
vyšší 

hmotnost

+17% Zvyšuje váhu vrhu 
až o 500 g na sele

Zlepšuje homogenitu. Dramatický nárůst váhy vrhu v  70 
dnech, prostě více selat s lepším přírůstkem .

-28%
průjem

Snižuje průjmy o 28%.

+9%
vyšší hmotnost

+9% Zvyšuje váhu vrhu až o o 
1500 g na sele

Lepší homogenita vrhuVyšší
homogenita
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Kontrolní skupina

GreenTonic

Konkurent 1

Konkurent 2

narození odstavu 45 dní 70 dní
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