
Lamb Aid 

Papildas, skirtas ėriukų augimo skatinimui bei sveikatos palaikymui 
 

Maistinės medžiagos naujagimiams ėriukams, skatinančios didesnį aktyvumą, geresnį apetitą, 

didesnį krekenų suvartojimą, imunitetą ir augimą. Lamb Aid + C-Guard kompleksas – tai augalinių 

ekstraktų ir eterinių aliejų mišinys, skatinantis natūtaraus imuniteto formavimąsi ir gerinantis 

žarnyno sveikatingumą. 

Lamb Aid sudėtyje: 

• C-Guard kompleksas – unikalus eterinių aliejų mišinys. 

• Riebaluose tirpūs vitaminai – A, D, E ir K. 

• Vandenyje tirpūs vitaminai – B ir C. 

• Mikroelementai ir chelatiniai mineralai. 

Ėriukų organizmo papildymas būtinais vitaminais ir mineralais: 

✓ Skatina žindimą ir krekenų suvartojimą 

✓ Stiprina imunitetą ir gerina žarnyno sveikatingumą 

✓ Suteikia energijos 

✓ Skatina apetitą 

✓ Skatina augimą 

Rekomenduojama skirti: 

• Iškart po gimimo 

• Skatinant augimą ir gerinant žarnyno sveikatingumą 

• Stiprinant sergančius ir silpnus ėriukus 

Sudėtis: linų aliejus (Omega 3 šaltinis), jūros dumblių ekstraktas, mielių ląstelių sienelė, 

raudonėlis, rozmarinas, česnakas.  

Analitinės sudedamosios dalys: drėgmė 50%, žali pelenai 1,5%, žalia ląsteliena 

0,1%, žali baltymai 1,9%, žali aliejai 10%, natris 0%  

Priedai mg/kg: Vitaminai: Vitaminas E α Tokoferolis 3000 mg/kg, Vitaminas D3 - 

E671 80 000 ui/kg, Vitaminas A - E672 270 000 ui/kg, Vitaminas B1 - Tiaminas 625 

mg/kg, Vitaminas B12 - Cianokobalaminas 875 mcg/kg, vitaminas B2 - riboflavinas 

600mg/kg, pantenolis 300mg/kg, folio rūgštis 37mg/kg, nikotinamidas 10,000mg/kg 

askorbo rūgštis - E300 4000 mg/kg, biotinas 6000mcg/kg mikroelementai: kobaltas 

kaip kobalto karbonatas - E3 40mg/kg , selenas kaip organinis selenas 3b8.10 

10mg/kg, jodas kaip kalio jodidas - E2 200mg/kg, geležis kaip geležies glicino 

hidrato chelatas - E1 250mg/ kg, cinkas kaip glicino hidrato cinko chelatas - E6 

1500mg/kg 

Šėrimo instrukcijos:  

Lamb Aid – suduoti ką tik gimusiam ėriukui per pirmąsias 12 gyvenimo valandų 5 

ml pagal skalę ir kartoti po 5 dienų. Esant susirgusiam , neėdriam ar silpnam ėriukui 

iki 12 kg svorio suduoti 6 ml pagal skalę ir kartoti po 5 dienų. Ėriukui virš 12 kg 

svorio suduoti 10 ml pagal ir kartoti po 5 dienų. 

Atsargumo priemonės: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Skirta tik 

gyvūnams girdyti. Neviršykite rekomenduojamo kiekio. Prieš vartojimą pasitarkite 

su šėrimo konsultantu. 

Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje pakuotėje nuo 5 iki 28 ° C, saugoti nuo saulės 

spindulių. Negalima užšaldyti. Tai nėra veterinarinis vaistas, kuriam reikalingas 

Airijos vaistų valdybos leidimas. 

Pakuotė: 30 ml 

Gamintojas: Inform Nutrition Ireland, Whitescross, Cork, Airija. Pagaminta 
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