
HERBAMIX TRADE KFT új fejlesztése:  

Védett, mikro-kapszulázott alternatív hatóanyagok a belek természetes védelméért! 

 

Összetevők: 

• Kakukkfű-illóolaj (karvakrol) 

• Fokhagyma-illóolaj (allicin) 

• Fahéj-illóolaj (fahéjaldehid) 

• Rozmaring-illóolaj (borneol) 

• Teafa-illóolaj (cineol) 

• Katechua akác kivonata (katechin) 

• Védett csersav 

 

Támadáspontok: 

Több ponton hatva, komplexen védi és támogatja a gyomor, a vékonybél és végül a vastagbél 

nyálkahártyáját, az ott folyó tápanyag- és folyadék-felszívódást.  

Az alkalmazott fűszer-illóolajak egyrészt fokozzák az emésztőnedvek termelődését, ami által 

javul a takarmány megemésztése és javul a tápanyag-felszívódás hatásfoka.  

Az alkalmazott fűszer-illóolajak másrészt erélyes antimikrobális tulajdonságú hatóanyagokkal 

rendelkeznek, melyek mindegyike széles spektrumú vírus-, gomba-, baktérium- és 

protozoaellenes hatású természetes vegyület. 

Az alkalmazott fűszer-illóolajak harmadrészt erélyes antioxidáns tulajdonságúak is, nem csak 

megkötik a káros szabad-gyököket, hanem csökkentik azok keletkezését is. 

 

Fejlesztésünk első ütemének lényege, hogy a növényi hatóanyagokat elnyújtott hatással két 

fázisban aktivizáljuk a bélcsatorna teljes hosszában. Az I. fázisban olyan adszorbens és 

emulgeáló segédanyagok vannak, amelyek lehetővé teszik a hatóanyagok tökéletes 

eloldódását a gyomor és a vékonybél nedves tartalmában, így azok itt tudják kifejteni 

emésztés-élettani szempontból kedvező hármas hatásukat (emésztésjavítás, kórokozógátlás, 

szabadgyök-fogás). A II. fázisban már más segédanyagok vannak, amelyek hatására a 

növényi hatóanyagok sértetlenül áthaladnak a gyomron és a vékonybélen, így azok csak a 

vastagbélben tudják kifejteni emésztés-élettani szempontból kedvező hármas hatásukat 

(emésztésjavítás, kórokozógátlás, szabadgyök-fogás). 

 

Fejlesztésünk második ütemében az így kialakított elnyújtott hatású antimikrobális hatást egy 

különleges védett csersav származékkal tervezzük kiegészíteni, amely a gyomor és a 

vékonybél nyálkahártyát nem vonja be, hogy azon a szakaszon ne gátolja a tápanyag-

felszívódásért felelős hámsejteket, csak a vastagbél hámját edzi. 

 

Fejlesztésünk harmadik ütemében a komponenseket speciális élelmiszerszínezékekkel fogjuk 

jelölni, hogy a felhasználó az állattartó telepen a takarmánysilóból kivett medikált 

takarmánymintát, költséges laborvizsgálatot mellőzve, ott a helyszínen tudja ellenőrizni a 

termék bekeverésének tényét, azon túl a hatóanyagok elkeveredésének egyenletességét is. 

 

Javallat: 

Folyamatos takarmányba való bekeveréssel emésztőszervi problémák mérséklésére, 

hasmenések megelőzésére, természetes hozamfokozásra, a jobb emésztésért, a jobb tápanyag-

felszívódásért és vastagbélbeli antimikrobális hatás kifejtésére. 

 

Adagolás: 

1 kg termék/ 1 tonna sertéstakarmány (bármilyen korosztálynak) 

 

Várjuk olyan sertéstelepek jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák új fejlesztésünket! 

Tel.: +36 70 31 81 543, E-mail: herbamix@herbamix.eu, WEB: www.herbamix.eu 
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