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HERBAMIX BASIC TIME pREMIX
ÚjdonSág Az InTEnzív SERTéS- éS nyÚlTAkARMányozáSBAn

IdőzíTETT HATáSÚ, A vASTAgBElEkET védő 
gyógynövény koMBInáCIó

Javallatok:

Folyamatos takarmányba való bekeveréssel 

• emésztőszervi problémák mérséklésére, 

• hasmenések megelőzésére és a kiesések csökkentésére, 

• természetes hozamfokozásra, 

• a fajlagos takarmány-felhasználás javítására és 

• a vastagbélbeli antimikrobális hatás kialakítására.

Támadáspontok:

1.  Erélyes antioxidáns hatásánál fogva védi a takarmányt az 

avasodástól, megnyújtja a takarmány eltarthatósági idejét, 

javítva a takarmány ízét, fokozva az állatok étvágyát.

2.  Fokozza az emésztés hatásfokát, csökkentve a fajlagos 

takarmány-felhasználást.

3.  Növeli az állatok nem specifikus ellenálló-képességét, emész-

tő- és légzőszervi megbetegedések kiegészítő kezelésére is 

alkalmas.

4.  Pozitívan befolyásolja a hús organoleptikus megítélését, 

javítja a hús minőségi paramétereit (porhanyósság, hűtési 

veszteség, sütési veszteség, vízmegtartó képesség), növeli a 

nyers hús eltarthatóságát.  

Fejlesztések:

Az első ütemben a növényi hatóanyagokat elnyújtott hatással 

két fázisban aktivizáljuk a bélcsatorna teljes hosszában. 

Az I. fázisban olyan adszorbens és emulgeáló segédanyagokat 

vetünk be, amelyek lehetővé teszik a hatóanyagok tökéletes 

eloldódását a gyomor és a vékonybél nedves tartalmában, így 

azok ezekben a bélszakaszokban tudják kifejteni emésztés-

élettani hármas hatásukat (emésztésjavítás, kórokozógátlás, 

szabadgyök-fogás). 

A II. fázisban más segédanyagokat alkalmazunk, amelyek 

hatására a növényi hatóanyagok sértetlenül áthaladnak a 

gyomron és a vékonybélen, így azok csak a vastagbélben fejtik 

ki emésztés-élettani hatásaikat (emésztésjavítás, kórokozógát-

lás, szabadgyök-fogás).

Fejlesztésünk második ütemében az így kialakított elnyújtott 

antimikrobális hatást egy különleges védett csersav szárma-

zékkal egészítjük ki, amely a gyomron és a vékonybélen sértet-

lenül áthaladva, csak a vastagbél nyálkahártyájának hámsejt-

jeit edzi és védi az ott élősködő kórokozókkal szemben.

Fejlesztésünk harmadik ütemében a komponenseket speciális 

élelmiszerszínezékekkel festjük meg, hogy az állattartó a tele-

pi takarmánysilóból kivett medikált takarmánymintából a hely-

színen tudja ellenőrizni - mellőzve a költséges laborvizsgálatot 

- a termék bekeverésének tényét és a hatóanyagok elkeveredé-

sének egyenletességét!

Adagolás:

1 kg premix / 1 tonna takarmány (minden korosztálynak)

Összetevők:

• Karvakrol

• Allicin

• Faféjaldehid

• Borneol

• Cineol

• Katechin

• Védett csersav

Gyakorlati hasznok:

Csökken a fajlagos takarmány-felhasználás!

Fokozódik az intenzív testtömeg-gyarapodás!

Lerövidül az elkészülési idő! 

Összességében javul az intenzív hizlalás jövedelmezősége!

Forgalmazó:

HERBAMIX TRADE KFT. 

Az antibiotikum-mentes állattartásért!

1144 Budapest, Gvadányi u. 13.

Tel.: +36 70 31 81 543

E-mail: herbamix@herbamix.eu

Web: www.herbamix.eu




