
Stosowanie: drób intensywnie rosn¹cy: 0,5-1 kg na 1000 kg mieszanki pe³noporcjowej przez okres 10-14 dni. Przy 
podawaniu przez ca³y okres odchowu proponowana dawka to 0,5 kg na 1000 kg paszy pe³noporcjowej.

Sk³ad: witamina K , witamina B , witamina B , witamina B , witamina B , witamina C, kwas nikotynowy, kwas 3 1 2 6 12

pantotenowy, ekstrakty roœlinne z: karczocha (zawiera m.in. cynarynê, cynarozyd, cynaropikrynê - to jedno z najczêœciej 
stosowanych zió³ w preparatach wspomagaj¹cych w¹trobê), kurkumy (zawiera kurkuminê, substancjê o dzia³aniu 
¿ó³ciopêdnym, hepatoprotekcyjnym i antyoksydacyjnym), ostropestu (zawiera sylimarynê - poza znanym dzia³aniem 
¿ó³ciopêdnym i ochronnym na w¹trobê, roœlina jest znana jako znakomity sk³adnik oczyszczaj¹cy organizm), mniszka 
lekarskiego (wspiera pracê nerek i w¹troby, dzia³a oczyszczaj¹co na organizm) krwawnika (podobnie jak mniszek, 
wspomaga oczyszczanie organizmu, poprawia trawienie). Produkt zawiera tak¿e cholinê, która jest niezbêdna do 
przemian t³uszczowych w w¹trobie.

Opis produktu: preparat posiada optymalnie dobran¹ kompozycjê substancji czynnych pozytywnie wp³ywaj¹cych na 
wydzielanie soków ¿ó³ciowych, pobudzenie trawienia i zwiêkszenie przyswajalnoœci paszy. Poprawia wykorzystanie 
t³uszczów. Aktywnie wspomaga procesy odtruwania organizmu z wielu toksyn, chroni przed toksycznym uszkodzeniem 
w¹troby a tak¿e nerek. Dzia³a ochronnie i regeneruj¹co na komórki w¹troby. Ponadto posiada w³asnoœci 
przeciwutleniaj¹ce eliminuj¹c nadmiar wolnych rodników tlenowych ochraniaj¹c w ten sposób naczynia krwionoœne 
miêœnia sercowego i mózgu. 

Hepatofit brojler 
Preparat reguluj¹cy  przemiany  t³uszczowe, o dzia³aniu ochronnym 
i rewitalizuj¹cym komórki w¹trobowe.

Opakowanie: 2 kg, 20 kg

DZIA£A HEPATOPROTEKCYJNIE
PRZYSPIESZA REGENERACJÊ HEPATOCYTÓW
POPRAWIA STRAWNOŒÆ I WYKORZYSTANIE T£USZCZÓW 
USPRAWNIA METABOLIZM WÊGLOWODANÓW
DZIA£A ¯Ó£CIOTWÓRCZO I ¯Ó£CIOPÊDNIE

Preparat jest bezpieczny w stosowaniu, nie powoduje ¿adnych niepo¿¹danych interakcji z lekami zalecanymi przez 
lekarza weterynarii ani z preparatami podawanymi profilaktycznie.

Wskazania: podejrzenia st³uszczenia w¹troby wskutek intensywnego ¿ywienia, podejrzenia podtrucia stada  
mikotoksynami, po kuracjach antybiotykowych i innych dzia³aniach mog¹cych obci¹¿aæ w¹trobê, nadmierne 
ot³uszczenie zwierz¹t.
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