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Ketovit+
Karvėms, kurioms kyla pavojus susirgti ketoze

Ketovit+:
✓ Skatina metabolizmą ir ketonų metabolizavimą
✓ Suteikia labai gerai prieinamos energijos šaltinį
✓ Pagerina kepenų funkciją
✓ Skatina pašarų ėdamumą

Ketovit+ reikia naudoti:
✓ Ketozės ir riebių kepenų ligos gydymo protokoluose
✓ Karvėms su padidėjusia ketonų koncentracija
✓ Karvėms, neturinčioms apetito
✓ Karvėms su didesniu kūno kondicijos balu – profilaktiškai 
 prieš ir po apsiveršiavimo

Ketovit+ tai pašarų papildas, kurio 
sudėtyje yra karnitino, niacino, B 
grupės vitaminų, maisto medžiagų 
ir gliukozės pirmtakų, padedančių 
suvaldyti klinikinę ir subklinikinę 
ketozę ir palaikyti apetito neturinčių 
bei aukštą kondicijos balą turinčių 
karvių būklę. Ketovit+ galima naudoti 
riebių kepenų ligos atveju ir
profilaktiškai – didesnį kūno 
kondicijos balą turinčioms karvėms 
veršiavimosi laikotarpiu, siekiant 
sumažinti metabolinių ligų sunkumą.

Ketovit+ sukūrė veterinarijos 
gydytojų ir šėrimo specialistų 
komanda, siekiant skatinti 
glikogenezę, sumažinti lipolizę, 
palaikyti ketonų pasišalinimą, 
kepenų funkcijas ir apetitą bei padėti 
sumažinti ketozės ir riebių kepenų 
ligos vystymosi pavojų karvėms.

Analitinė sudėtis: drėgnis: 10 %, žali baltymai 1,0 %, žali pelenai 1,0 %, 
žalia ląsteliena 1,0 %, žalias aliejus 1,0 %, natris 0 %. Sudėtis: glicerolis 
(600 g/litre), monopropileno glikolis (260 g/litre).
Priedai / litre: vitaminai: alfa-tokoferilacetatas 3a700 1,000 mg, 
tiaminas 180 mg, riboflavinas 321 mg,
piridoksino hidrochloridas 240 mg, cianokobalaminas 1,200 μg, niacinas 
10,000 mg, pantoteno rągštis 600 mg. Vitaminai, provitaminai ir 
panašaus poveikio gerai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos: 
karnitinas 20,000 mg.

Laikymo sąlygos. Laikyti sausoje vietoje (5-28 ˚C temperatąroje) 
gamyklinąje pakuotąje. Saugoti nuo tiesioginąs sauląs šviesos. Neužšaldyti. 
Po naudojimo visada užsukti kamštelą.

Pakuotė:
1 litras, 2,5 litro, 5 litrai
12 x 1 litras dąžąje
6 x 2,5 litro dąžąje
4 x 5 litrai dąžąje
4 x 5 litre per box

1L, 2.5L & 5L
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Šėrimo nurodymai:

Ketozė- 200 ml du kartus per dieną, 
kol atsistato apetitas. 

Karvėms su didesniu kūno 
kondicijos balu –  200 ml kasdien 
3-5 dienas iki ir po
apsiveršiavimo.

Apetito neturinčioms karvėms – 
sušerti 200 ml ryte ir vakare (galima 
sušerti iki 500 ml).

Anoreksija – eilė metabolinių būklių, 
galinčių sukelti sunkų apetito 
praradimą karvėms.
Septiniai mastitai ir metritai – dvi 
dažnai pasitaikančios būklės, 
dėl kurių gyvuliai gali nustoti ėsti. 
Tokių gyvulių atsakui į gydymą 
ir sveikimui labai svarbu suteikti 
energijos šaltinį.
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