
WI¥¯E MYKOTOKSYNY
USUWA TOKSYNY GRZYBOWE Z ORGANIZMU
NIE WI¥¯E WITAMIN I SK£ADNIKÓW MINERALNYCH
POPRAWIA PARAMETRY ROZRODU

Wskazania: zaburzenia trawienia, profilaktyka przemieszczenia trawieñca, atonia przed¿o³¹dków, zaburzenia fermentacji, kliniczne 
schorzenia przed¿o³¹dków (kwasica, zasadowica), ketoza, nag³a zmiana sk³adu dawki pokarmowej, niska zawartoœæ suchej masy, 
¿ywienie paszami nadmiernie rozdrobnionymi, pylistymi lub pozbawionymi struktury.

Stosowanie: preparat podawaæ wymieszany z pasz¹.

Dawkowanie: byd³o 10-50 g/szt./dzieñ, œwinie 10-20 g/szt./dzieñ, drób 5-10 kg/1000 kg paszy. 

Sk³ad: kompozycja wyciagów roslinnych, â-glucan, glinokrzemian, fitosterole, flawonoidy, saponiny, glukomannan.    

Opis produktu: preparat wi¹¿e mykotoksyny oraz u³atwia usuwanie toksyn grzybowych z organizmu.  Wi¹zanie mykotoksyn odbywa 
siê na drodze fizycznej,  chemicznie na zasadzie chemisorpcji  i  wymiany jonowej oraz na poziomie oddzia³ywañ molekularnych - si³ 
kohezji Van der Waalsa. Aktywne wyci¹gi roœlinne oraz fitosterole dzia³aj¹ hapatoprotekcyjnie i antyoxydacyjnie oraz zmniejszaj¹ 
napiêcie powierzchniowe u³atwiaj¹c usuwanie toksyn i zapobiegaj¹ kumulowaniu mykotoksyn w organizmie. Substancje aktywne 
wyci¹gów roœlinnych powoduj¹ str¹canie mykotoksyn oraz ich inkapsulacjê w pakietach przechodz¹cych przez przewód pokarmowy 
w nienaruszonej formie. Preparat zawiera  krystaliczny glinokrzemian o trójwymiarowym szkielecie tlenku krzemu, którego struktura 
„plastra miodu” z porami o wielkoœci 5µ i ujemnym ³adunku, jest zrównowa¿ona kationami wapnia, magnezu, potasu i sodu 
wbudowanymi w przestrzeñ krystaliczn¹. Glinokrzemian posiada zdolnoœæ wi¹zania aflatoksyn i fumonizyn w paszach i redukcji 
poziomu AFM1 w mleku krów mlecznych. Kationy wchodz¹ce w strukturê krystaliczna wymieniaj¹ siê wybiórczo z jonami amoniaku 

+ +(NH ) stanowi¹c Cation Exchange Capacity (CEC) pojemnoœæ wymiany kationowej, czyli zdolnoœæ zatrzymania nadmiaru NH  4 4

z przewodu pokarmowego zwierz¹t. Dziêki rozbudowanej powierzchni cz¹steczek glinokrzemianu,  amoniak  powstaj¹cy wjelitach 
jest absorbowany w tej porowatej strukturze. Powy¿szy mechanizm dzia³ania powoduje: 

zdolnoœæ wi¹zania aflatoksyny B1 w paszach 
redukcjê poziomu AFM1 w mleku krów mlecznych w dawce 10-50 g/krowê/dzieñ); 
stabilizacjê pH treœci ¿wacza u krów mlecznych i resorpcja nadmiaru amoniaku w ¿waczu w dawce 50-100 g/szt/dzieñ;
zwiêkszenie przyrostów; 
poprawê wspó³czynnika wykorzystania paszy;
zmniejszenie œmiertelnoœci m³odych zwierz¹t;
lepsz¹ odpornoœæ na choroby poprzez korzystny wp³yw system imunologiczny;
zmniejszenie poziomu amoniaku w odchodach zwierz¹t (i tym samym w pomieszczeniach gospodarskich) i œrodowisku 
naturalnym (w wodzie i glebie);
zmniejszenie wystêpowania odparzeñ odnó¿y przez agresywny amoniak (drób i trzoda chlewna);
zmniejszenie  emisji amoniaku w pomieszczeniach dla zwierz¹t;
poprawê wskaŸników rozrodu poprzez ograniczenie wczesnego zamierania zarodków, zespó³ hiperestrogenny;
stabilny rozwój mikroflory jelitowej; 
ochronê komórek epitelialnych nab³onka jelit przed toksycznym wp³ywem amoniaku;
wzrost produkcji przeciwcia³ w nab³onku jelit i zapobieganie  niektórym chorobom przewodu pokarmowego.

Zastosowany glinokrzemian  nie wchodzi w negatywne interakcje z innymi dodatkami paszowymi, takimi jak: witaminy, 
aminokwasy, pierwiastki œladowe, cukry oraz substancje farmaceutyczne.

Mykocydforte
Preparat wi¹¿¹cy mykotoksyny

Produkt nie zawiera bia³ka zwierzêcego oraz sk³adników modyfikowanych genetycznie GMO.

Opakowanie: 1 kg, 25 kg
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