
 

PIGGYBOOST 

Energetinis pašaro papildas naujagimiams paršeliams  

PIGGYBOOST papildo sudėtyje yra: 

 Energiją absorbuojantys trigliceridai, nepakeičiamos riebiosios rūgštys ir gliukozė. Visa tai reikalinga 

paršeliams, atstatyti energiją, prarastą paršavimosi metu. 

 Krekenos - svarbiausios pirmomis paršelių gyvenimo valandomis, kas stiprina organizmo imunitetą ir padeda 

išvengti įvairių ligų.  

 Pieno rūgščių bakterijos (SF68), kurios užtikrina virškinamojo trakto floros pusiausvyrą, užkerta kelią 

pasikartojančioms diarėjoms ir apsaugo organizmą nuo E.Coli, Salmonella ir kitų patogeninių sukėlėjų.  

 Vitaminų deriniai (A, D3, B1, B2, B6, B12, C, PP) pagerina paršelių fizinę būklę ir gebėjimą žįsti. Vitaminas C 

didina morganizmo atsparumą stresui.  

 Geležis (sulfatas) - garantuoja energijos transportavimą į molekules.  

 Ypatingos sudėties augalų ekstraktų mišinys (kola, guarana) stimuliuoja mažylių fizinį aktyvumą. 

 

PIGGYBOOST – energetinį pašaro papildą naudoti ypač paprasta, nes jis paruoštas naudojimui. 

 

Sudėtis: vidutinės grandinės riebalų rūgštys, gliukozės sirupas. 

Analitinė sudėtis: drėgmė – 31,40 %, žali baltymai – 0,06 %, žali riebalai – 40,00 %, žalia ląsteliena – 0,01 %, 

žali pelenai – 0,12 %, lizinas – 0,01 %, metioninas – 0,00 %, natris – 0,01 %. 

Priedai: Vitaminai: 3a672b Vit. A – 159 800 TV/l, 3a671 Vit. D3 – 80 000 TV/l, 3a300 Vit. C – 1 050 mg/l. 

Antioksidantai: E321 B.H.T – 156,80 mg/l. Konservantai: E200 sorbo rūgštis. Žarnyno floros stabilizatoriai: 

4b1705 Enterococcus Faecium NCIMB 10415 – 5 000 000 CFU/ml. Kvapiosios medžiagos: jutiminiai priedai. 

 

Dozės ir naudojimo būdas  

Įvesti pompos antgalį ant liežuvio nugarėlės ir išspausti 2 ml geriamosios pastos. Leisti paršeliui nuryti. 

Sugirdyti 2 ml (1 pompos paspaudimas) tik gimusiam paršeliui. Pakartoti po 5 val. 

ir antrą gyvenimo dieną, jeigu reikia. Prieš naudojant ar pratęsiant naudojimą, 

rekomenduojama pasikonsultuoti su specialistu. 

Laikymo sąlygos 

Laikyti kambario temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Po 

atidarymo sunaudoti per 3 mėn. 

Pakuotė 

250 ml dozatorius (125 dozės) 

Gamintojas  

NewBorn Animal Care, ZI Les Noés - BP 40228, 22402 Lamballe cedex, 

Prancūzija. 

 


