
 

EMANOX PMX UEB 

Geriamas pašaro papildas, skirtas žarnyno parazitų naikinimui 

Geriamas pašaro papildas Emanox PMX UEB  gerina virškinimą, mažina žarnyno parazitų vystymosi riziką, užtikrina 

žarnyno veiklos pusiausvyrą. Emanox PMX UEB yra alternatyva  tradiciniams preparatams, kurie yra skirti gydyti 

kokcidiozę (dažnai naudojant, atsiranda atsparumas daugeliui vaistų). Manghebati sukūrė pašarinius papildus, kurie 

užtikrina antiparazitinį veikimą. Šiuo metu Emanox PMX UEB yra vienintelis produktas rinkoje, efektyviai veikiantis 

pirmuonis. Svarbus Emanox PMX UEB veiksmingumas kovojant su lot. cryptosporidium (vienaląstis organizmas, 

sukeliantis žarnyno ligas ir viduriavimą). Geriamas pašaro papildas Emanox PMX UEB buvo sukurtas bendradarbiaujant  

su Rennes universiteto Parazitologijos departamentu 2004 m., profesoriui Deunff atlikus In vivo testą. Šio testo metu buvo 

nustatytas Emanox PMX UEB efektyvumas toksoplasmozės gydymui. 2006 m. balandžio 10 dieną, Sofija Baibled 

apsigynė daktaro disertaciją „In-vitro bandymų vertinimas bei  žolinių ekstraktų efektyvumas toksoplasmozės  

vystymuisi“, kurioje buvo įrodytas didžiulis Emanox PMX UEB efektyvumas, gydant visas kokcidiozės rūšis.   

 

Sudėtis:  

skoninių medžiagų mišinys 99,00 %, jūros druska. 

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  

Priedai (1 kg):  

drėgmė 96,00 %, Nacl 0,80 %,  žali pelenai 1,00 %, žali baltymai < 1,00 %, žalia ląsteliena < 1,00 %, riebalai < 1,00 %. 

 

E330 – citrinų rūgštis (3 g/L)  

E200 – sorbo rūgštis (1 g/L) 

 

Čiobreliai (borneolis) – antiparazitinis, dezinfekuojantis, priešgrybelinis, antivirusinis poveikis. Stimuliuoja kepenų 

veiklą.  

Česnakai (alicinas) – reguliuoja bei stimuliuoja virškinimo funkcijas (apetitą, virškinimo skatinimą ir kt.). Reguliuoja 

priešuždegiminę bei karminatyvinę (lot. carminativum – mažina dujų kaupimąsi virškinimo trakte ) žarnyno veiklą, turi 

antiparazitinį poveikį. 

Raudonėliai (karvakrolis) – atlieka antiparazitinę, virškinimo skatinimo bei dezinfekatoriaus funkcijas. 

 

Dozės ir naudojimo būdas  

Emanox PMX UEB  gali būti skiriamas su vandeniu, pienu ar pieno pakaitalu. Rekomenduojamą produkto kiekį 

sumaišykite su skiriamo vandens, pieno ar pieno pakaitalo kiekiu ir sugirdykite per 1 kartą.  

-Veršeliams: 7 ml gyvuliui 1 kartą per dieną, 5 dienas iš eilės. 

- Karvėms: 3,5 ml gyvuliui 1 kartą per dieną, 30 dienų iš eilės prieš veršiavimąsi (su pašaru skirtu užtrūkusioms karvėms). 

- Avims: 4-5 ml gyvuliui 1 kartą per dieną, 7-10 dienų iš eilės. 

- Ėriukams, ožiukams: 0,3-0,6 ml gyvuliui 1 kartą per dieną, 30 dienų iš eilės. 

 

Svarbu 

Tinka ekologiniam ūkininkavimui 

Pakuotės masė 

1 l indas 

Tinkamumo laikas  

18 mėn. 

Gamintojas  

MANGHEBATI sas Biotechnologie Diététique Animale, Zone de la Basse Haye - 35220 

CHATEAUBOURG (Prancūzija) 


