SUPLEXAN
REN

xx Profilaktyka wystąpienia skazy moczanowej
xx Wspomagająco w terapii kamicy nerkowej
xx Regulacja czynności nerek i wątroby
xx Wspomagająco w okresie chorób układu
moczowo-płciowego

SUPLEXAN® REN

– to silny preparat wspomagający pracę
nerek i zwiększający produkcję moczu.
Dzięki zawartości odpowiednio
dobranych wyciągów ziołowych
i aminokwasów jest polecany
w profilaktyce skazy moczanowej,
stanach zapalnych dróg moczowych
oraz jako produkt przyśpieszający powrót
do homeostazy po antybiotykoterapii.

WSKAZANIA

PRZEZNACZENIE
SUPLEXAN® REN przeznaczony jest dla wszystkich gatunków i
grup drobiu oraz królików i loch. Można go stosować w każdym
okresie odchowu, gdyż nie wymaga okresu karencji.

SKŁAD
Materiały paszowe (w 1 kg produktu):
Glikol propylenowy (13.11.1),
Gliceryna roślinna (13.8.2), Siarczan magnezu (11.2.3),
Chlorek potasu (11.5.1) Siarczan sodu (11.4.6)
Dodatki paszowe (w 1 kg produktu):
Dodatki dietetyczne:
Witaminy, prowitaminy i substancje chemiczne
o działaniu podobnym do witamin:
witamina A (E672 – palmitynian retinolu)
witamina C (kwas askorbinowy)
betaina

Aminokwasy, ich sole i podobne produkty:
L-lizyna HCL (3.2.3) 
L-metionina 
Dodatki zootechniczne:
wyciąg z ortosyfonu groniastego
wyciąg z nawłoci pospolitej
oleoryzyna pietruszki zwyczajnej
wyciąg z żurawiny

800 000 JM
1 000 mg
5 000 mg
3 000 mg
400 mg
30 000 mg
30 000 mg
25 000 mg
1 000 mg

Dodatki sensoryczne:
olejek z Allium sativum

800 mg

Dodatki technologiczne:
przeciwutleniacz: etoksyquina (E324)
100 mg
emulgator: rycynolan gliceryno-polietylenoglikolu (E484) 25 g
konserwant: sorbinian potasu (E202)
3 000 mg
Nośnik: woda

STOSOWANIE
xx
xx
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drób – 1–2 L na 1 000 L wody przez kilka dni;
króliki – 1 ml na 1 L wody przez kilka dni;
lochy – 25 ml/szt./dzień przez kilka dni
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skaza moczanowa
zaburzenia wydalania moczu
kamica
po leczeniu antybiotykami i sulfonamidami
wspomagająco przy leczeniu chorób układu
moczowo-płciowego

WŁAŚCIWOŚCI
SUPLEXAN® REN – to produkt wspomagający pracę nerek i całego
układu moczowo-płciowego ,których prawidłowe funkcjonowanie stanowi o wysokich wynikach produkcyjności stada.
W okresach stosowania pasz z dużą zawartością białka dochodzi
do zwiększonego wydalania wapnia z moczem co może skutkować rozwojem skazy moczanowej oraz kamicy nerkowej.
Dodatkowo przeprowadzane kuracje antybiotykami prowadzą do
dużego nagromadzenia toksyn, które w przypadkach słabej wydolności nerek może objawiać się długotrwałym zahamowaniem
produkcyjności zwierząt.
Zawarte w SUPLEXAN® REN aminokwasy egzogenne biorą udział
w procesach wchłaniania białek przez co redukują możliwość wystąpienia dny moczanowej.
W wyciągach ziołowych użytych w SUPLEXAN® REN znajdują
się substancje czynne tj. sinensetyna, flawonoidy oraz proantocyjanidy, które wykazują działanie moczopędne, przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne.
Wysoki poziom ekstraktu z ortosyfonu groniastego jak i pietruszki
zwyczajnej zapobiega obrzękom oraz chorobom nerek a także ma
zastosowanie we wspomaganiu leczenia już występującej kamicy
nerkowej.
Nawłoć pospolita oraz żurawina poprzez swoje właściwości odkaża drogi moczowe, pęcherz moczowy oraz działa silnie moczopędnie.
Dodatek witaminy A odpowiada za prawidłową regenerację komórek tkanki nabłonkowej, która pokrywa organy obecne w układzie moczowo-płciowym wpływając na ich prawidłowe funkcjonowanie.
Zbilansowana mieszanina witaminy C, betainy oraz potasu, sodu
i magnezu zapewnia równowagę osmotyczną, utrzymując optymalne stężenie elektrolitów w organizmie.

KORZYŚCI
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profilaktyka wystąpienia skazy moczanowej
wspomagająco w terapii kamicy nerkowej
regulacja czynności nerek i wątroby
wspomagająco w okresie chorób układu
moczowo-płciowego
ograniczenie skutków antybiotykoterapii
wspomaganie organizmu w okresie upałów
zapobieganie występowania niestrawności
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