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Start Aid Papildas
Didelės energijos trigubo poveikio elektrolitas

Milteliai – analitinė sudėtis: žali pelenai 13,0 %, drėgnis 6,5 %, žalias aliejus ir riebalai 0,1 %, žalia ląsteliena 0,1 %, žali
baltymai 1,8 %, natris 3,5 %, chloridas 4,8 %, kalis 1,5 %, fosforas 0,3 %, cukrūs 79 %. Sudėtis: gliukozė, natrio chloridas, kalio
chloridas, mielių ląstelių sienelės, monokalio fosfatas. Priedai / 100 g: vitaminai: alfa tokoferilacetatas 3a700 250 mg, tiamino
hidrochloridas 7,5 mg, riboflavinas 11,5 mg, piridoksino hidrochloridas 4 mg, cianokobalaminas 15 μg, askorbo rūgštis E300
400 mg, kalcio-D pantotenatas 15 mg, nikotino rūgštis 500 mg. Aminorūgštys, jų druskos ir analogai: treoninas 3.3.1 2 %.
Konservantas: natrio citratas - E331 4,500 mg. Mikroelementai / 100 g: vario sulfato pentahidtaras E4 44 mg, glicino hidrato
vario chelatas E4 150 mg, geležies sulfatas E1 26 mg, glicino hidrato geležies chelatas E1 312 mg, glicino hidrato cinko 
chelatas
E6 150 mg.
Pasta – analitinė sudėtis: drėgnis 35 %, žali pelenai 17,5 %, chloridai 0,7 %, žali baltymai 3,4 %, žalias aliejus ir riebalai 0,2 %,
žalia ląsteliena 0,1 %, natris 3,73 %, gliukozė 35 %, fosforas 0,4 %, kalis 2,2 %. Sudėtis: gliukozė, natrio chloridas, kalio
chloridas, monokalio fosfatas. Priedai / kg: vitaminai: askorbo rūgštis E300 5,300 mg, tokoferolis -3a700 2,660 mg, vitaminas
A - E672 150,000 tv, vitaminas D3 - E671 30,000 tv, tiaminas 100 mg, riboflavinas 150 mg, piridoksino hidrochloridas 50 mg,
cianokobalaminas 200 μg, kalcio-D-pantotenatas 200 mg, nikotino rūgštis 8,000 mg. Aminorūgštys, jų druskos ir analogai:
treoninas 3.3.1 26,000 mg. Konservantas: natrio citratas - E331 60,000 mg. Mikroelementai: glicino hidrato geležies chelatas -
E1 3,300 mg.

Start Aid 
Tai trigubo poveikio 
elektrolitas, skirtas palaikyti 
veršelių vandens
stabilizavimą ir elektrolitų balansą.
Start Aid galima naudoti esant pavojui arba
atsiradus virškinimo sutrikimams (diarėjai)
bei atsistatant po jų

• Greitai papildo prarastų elektrolitų ir skysčių kiekį
• Palaiko imuninę sistemą
• Palaiko žarnyno atsistatymą

Šėrimo nurodymai - MILTELIAI:
Start Aid skirtas girdyti veršeliams. Maišelio turinį išberkite į 2 litrus
vandens arba pieno ir kruopščiai išmaišykite. Tokį kiekį reikia
girdyti du kartus per dieną. Kartais reikia sugirdyti priverstinai.

Šėrimo nurodymai - PASTA:
Šerti veršeliams. 60 ml pastos uždėti ant liežuvio pagrindo. Tokį
kiekį reikia sušerti 2 kartus per dieną 3 dienas.
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