
 

Enterofit je speciální krmivo nové generace pro mláďata v 
kritické fázi prvního příjímání krmiva v době odstavování.. 

Všechny obsažené látky byly optimalizovány tak, aby se 
neutralizovaly škodlivé zárodky za účelem snížení ztrát mláďat 
obávanou enterokolitidou. Nízký obsah bílkovin s přesně 
nastaveným obsahem životně důležitých aminokyselin 
odlehčuje zatížení jater.V kombinaci s nízkým obsahem škrobu 
a cukru se dosahuje vysoká stravitelnost krmiva a zabránění 
průjmů.Vysoký obsah vlákniny s vyváženým poměrem 
jednotlivých druhů se dosahuje rychlý průchod střevy,přičemž 
se snižuje i rozšiřování škodlivých mikroorganizmů v trávícím 
ústrojí. 

Na ochranu před kokcidiózou obsahuje EnteroFit navíc 
kokcidiastikum, osvědčené v krmivu Solikanin Forte.Speciální 
krmné kyseliny podporují trávení v žaludečně střevním traktu 
snížením hodnoty pH krmiva.Choroboplodné bakteriee se 
potlačují a optimalizuje se trávení ve slepém střevě podporou 
pozitivních bakterií... 

Speciálně jako prevence proti ztrátám na zvířatech 
enterokolitídou se přidávají k tomuto krmivu vybrané substance 
z tropických rostlin, jejichž redukční působení na klostrídie 
bylo dokázáno jak laboratorně , tak i pokusy v praxi. 

  

Doporučení pro krmení: 

  

Dejte Ovator EnteroFit samicím a mláďatům v momentě, kdy 
mláďata začnou přijímat krmivo. po odstavení by měla mláďata 
dostávat EnteroFit po dobu 4 až 6 týdnů. Postarejte se o trvalé 
zásobování vysokohodnotným senem a čistou vodou. 

  

Přednosti: 

  

-Speiální substance z tropických rostlin na redukci klostridií 

-Zelená vojtěšková moučka nejvyšší kvality 

-Zásobování živinami,minerály,stopovými prvky a vitamíny 

-Neobsahuje žádné složky, které se označují jako "geneticky 
upravené" 

-Vysoký obsah vláknin s jednotlivými složkami ve vyváženém 
poměru 

-Vynikající zásobování aminokyselinami při relativně nízkém 
obsahu proteinů 

-Kokcidiostatikum chrání před nebezpečnými střevními 
parazity 

-Snížení hodnoty pH v trávicím traktu 
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