
IMUNOSUIN PLUS 

             допълващ фураж  

IMUNOSUIN PLUS е допълващ фураж за свине 

Състав: 

Танини , Медицински въглен, извлечен от сладък кестен , Билков екстракт ( чесън, риган, 

копър).  Бентонит, Калциев карбонат, Млечна киселина , Носител: пшенични трици. 

 Суров протеин  - 14,0 % 

 Сурови влакнини -   8,0 % 

 Сурови мазнини -   3,0 % 

 Сурова пепел  -   4,0 % 

 Лизин   -    0,5 % 

 Метионин  -    0,1 % 

 Натрий   -    0,1 %  

Показания: 

Допълващ фураж за намаляване на диарии от всякакво естество, особено дизентерии 

причинени от Brachyspira hyodisenteriae. 

Всеки компонент има антидиарийно и / или нормализиращо действие върху чревната 

флора. Заедно, или в оптимална комбинация, ефектът от тези компоненти е по-

ефективен. Така например, медицинският въглен е силен стабилизатор на чревната 

флора, с мощна абсорбцираща способност (100 - 150 кв м / г). Въгленът, образуващ 

неактивен въглерод, е в състояние да се свързва неактивирани молекули с различни 

размери на ентеротоксини, микотоксини, газове или течности. Ефектът от медицинския 

въглен се усилва в присъствието на минерали като бентонит, като последният от своя 

страна е  много силен абсорбент на чревни токсини. 

Полифенолите от растителни екстракти действат като природни антибиотици, 

предотвратявайки на растежа на патогенната флора и благоприятстват развитието на 

нормалната микробна флора в червата. В същото време, разнообразието на тези 

полифеноли благоприятства абсорбцията на хранителни вещества в червата, оказвайки 

антиоксидантен и имуностимулиращ ефект. 

Органичните киселини в натуралните екстракти (танинова киселина), с летливи масла, 

окисляват  чревното съдържание, като предотвратяват разпространението на патогенни 

бактерии като Brachyspira, предотвратяват дизентерийна диария. Алинът  и алицинът от 

екстракта от чесън имат силен антибактериален, антиоксидантен и имуностимулиращ 

ефект. 

 



Метод на приложение: 

Прилага се смесен с фураж в количество от 0,5 кг / тон фураж във фуража на свинете, 

докато симптомите изчезнат. 

Прилага се на бременни свине, лактиращи свине майки и прасенца след отбиване, 0,5 кг 

/ тон фураж. 

При тежки случаи на диария се препоръчва да се приемат повече от 1 кг / тон фураж в 

продължение на 7 дни, след което да се върне до началната доза от 0,5 кг / тон фураж. 

Съхранение: 

На стайна температура, на сухо място, далеч от светлина. 

Мерки за защита на работното място и околната среда: Прилагат се общи правила за 

защита на труда. 

Празните опаковъчни материали се обработват допълнително в съответствие с общите 

правила за управление на опаковките. 

Годност: 6 месеца от датата на производство. 

 

 


