
 

ProLac with Synvital-Complex 
Prolac – tai mineralinis pašaro papildas, skirtas melžiamoms karvėms, kiaulėms ir paukščiams. 
Unikali Synvital koncepcija pagrįsta sinergetiškai veikiančiais natūraliais ingredientais organizmo 
atsparumui stiprinti. 
 
Natūralios mineralinės medžiagos 
• Skatina pieno kiekio didėjimą ir dėslumo augimą. 
• Skatina mineralinių medžiagų ir mikroelementų įsisavinimą. 
• Skatina fiziologinę pusiausvyrą tarp organizmo ląstelių vidaus ir išorės. 
 
Dumbliai/ vaistažolių ekstraktai/ mineralinės medžiagos 
• Didina organizmo atsparumą. 
• Skatina atskirų kūno dalių atsparumą. 
• Gerina maisto medžiagų įsisavinimą. 
• Sustiprina prebiotinį poveikį. 
• Specialūs koralų – dumblių milteliai veikia kaip buferis. 
• Skatina gyvulių augimą. 
• Skatina organizmo išsivalymą. 
.  
Eteriniai aliejai 
• Didina organizmo atsparumą. 
• Gerina antioksidacinius procesus. 
• Mažina nepageidaujamų bakterijų patekimo į organizmą galimybę. 
• Skatina maistinių medžiagų įsisavinimą ir medžiagų apykaitą. 
• Didina produktyvumą. 
 
BT – alaus mielės 
• Stabilizuoja ir reguliuoja natūralią didžiojo prieskrandžio ir žarnyno mikroflorą. 
• Padeda esant šliužo ir žarnyno sutrikimams. 
• Absorbuoja ir pašalina iš organizmo toksinus ir mikotoksinus. 
• Padeda ant žarnyno gleivinės paviršiaus tinkamai formuotis sluoksniui (bioplėvelei). 
• Alaus mielės yra maistas gyvulio virškinimo sistemos mikroorganizmams. 
 
Sudėtis: 
koralų – dumblių milteliai, jūros dumblių milteliai, BT - alaus mielės. 
  
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:   
kalcis 21,80 %, magnis 1,40 %, fosforas 0,13 %, natris 0,76 %, metioninas < 0,10 %, lizinas 0,24 %. 
 
Šėrimo rekomendacijos 
Maišyti ProLac į pagrindinį pašarą. 
 
Melžiamos karvės 
Įvesti į paros racioną, skaičiuojant 7,5 g produkto vienam litrui gauto pieno. Melžiama karvė turi gauti ne 
mažiau kaip 50 g  ProLac per parą.  
Svarbu 
Neskirti ProLac užtrūkusioms karvėms. 
 
Kiaul ės 
Paršingoms kiaulėms: skirti 12,5 g  ProLac vienam gyvuliui per parą. 



Maišant su pašaru: įterpti 2,5 kg Prolac tonai pašaro. 
Laikant kiaules paršiavimosi vietoje: skirti 15 g  ProLac vienam gyvuliui per parą. 
Sumažinus pašaro kiekį prieš veršiavimąsi: skirti 50 g  ProLac vienam gyvuliui per parą. 
 
Naminiai paukščiai 
Įterpti 1 kg Prolac tonai pašaro. 
 
Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams kreipkitės į konsultantą. 
 
Laikymo sąlygos 
Laikyti sausoje patalpoje, 5-30o C temperatūroje. 

Pakuotės masė 
25 kg 
 
Gamintojas 
Provital Agrar GmbH, Herrenpfad-Süd 6, Olandija. 
 
DIDINA ORGANIZMO ATSPARUM Ą 


