
ReviLyt
® 

 
Dietinis pašaro papildas veršeliams, kumeliukams, paršeliams, ėriukams ir 

ožiukams su pektinais ir antioksidantais 
ReviLyt – dietinis pašarinis priedas, kuris naudojamas norint stabilizuoti skysčių ir elektrolitų kiekio 

pusiausvyrą; esant virškinimo trakto sutrikimų rizikai, pasireiškus viduriavimui arba po viduriavimo. 

ReviLyt sudėtyje yra svarbių elektrolitų druskų Na
+
, K

+
, Cl

-
, kurios yra optimizuotos pagal amerikiečių 

SID konceptą, kuris yra paremtas greita ir efektyvia rehidratacija. ReviLyt gali būti naudojamas kartu su 

pienu, pieno pakaitalu bei vandeniu. Produktas pasižymi sekančiomis savybėmis: optimaliai papildo 

būtinais elektrolitais, atkūria žarnyno mikroflorą, apsaugo žarnyno sieneles nuo nepageidaujamų 

mikroorganizmų, stabilizuoja rūgščių balansą kraujyje, suteikia lengvai įsisavinamos energijos, 

antioksidantai stipriną imunitetą.   

 

ReviLyt Aloe Vera sudėtyje: 

 Elektrolitai Na
+
, K

+
, Cl

-
, kurie atkūria elektrolitų balansą 

 Pektininės medžiagos, kurios apsaugo žarnyno sieneles nuo nepageidaujamų mikroorganizmų 

 Šarminis buferis stabilizuoja rūgščių balansą kraujyje 

 Dekstrozė, kuri užtikrina lengvai virškinamą energiją ir Na
+ 

įsisavinimą 

 Botaniniai antioksidantai (polifenoliai) stiprina imunitetą 

Sudėtis: dekstrozė, šalutiniai džiovinti ankštinių augalų produktai, natrio chloridas, natrio bikarbonatas, 

kalio chloridas. 

Priedai: 

Technologiniai: 1, E 551a silicio rūgštis, nusodinta ir išdžiovinta; 1a, E331 natrio citratas. 

Skonio priedai: 2b, glicinas, Flavis No. 17.034; 2b skoninių savybių turinčios medžiagos. 

Analitinė sudėtis: žali baltymai 3.80%, žali riebalai 0.10%, žali pelenai 17.50%, žalia ląsteliena 1.10%, 

lizinas 0.01g/kg, metioninas 0.01g/kg, natris 6.50%. 

Dozės ir naudojimo būdas: 

Sumaišykite ReviLyt su vandeniu ar pienu (35-40◦), girdykite du kartus per dieną 1-3 sekančias dienas 

pagal sekančius nurodymus: 

 Veršeliams ir kumeliukams: 80 gramų ReviLyt 2 litruose vandens arba pieno 

 Paršeliams: 80 gramų ReviLyt 2 litruose vandens 4-6 paršeliams 

 Ėriukams ir ožiukams: 40 gramų ReviLyt 1 litrui vandens 25 kilogramams kūno svorio 

 

Rekomenduojama pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.  

Pakuotė:  

10 kg kibiras 

Tinkamumo laikas  

Žr. ant pakuotės 

Laikymo sąlygos 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje 

Gamintojas:  

R2 Agro A/S, Mimersvej 1, Odinsvej 21+25, DK-8722 Hedenstend, Α-208-G7 



 


