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PRODUKTY PRO 
EXOTICKÉ PTACTVO
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Petr Sirotek
Zberazská 246
Sedlčany, 26401
Česká republika

Tel.: +420 723 958 290 
info@mifuma.cz

Vysvětlení symbolů:

www.roehnfried.cz
       /Mifumacz

Úvod
Představujeme Vám novou nabídku produktů pro exotické ptáky na českém trhu. Jedná se o jedinečné produkty vyvinuté 
a určené speciálně pro toto odvětví. Doufáme, že vám při chovu budou nápomocni stejně, jako naše řada produktů pro 
holuby.

Kontakt:

Podává se s krmivem 

Podává se s vodou

Koupel
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EnteroForte
EnteroForte je produkt, který stabilizuje zažívací procesy. 
Rostlinné přísady, jako je lišejník Usnea Barbata a oregáno, 
stimulují chuť k jídlu a mají pozitivní vliv na střevní flóru. 
Tím se zlepšuje pohoda a vitalita zvířat, například ve 
stresových situacích nebo po nemocích.

Doporučené použití:
0,3ml na 100ml vody (3x týdně).

Uchovávejte výrobek těsně uzavřený, chraňte před světlem!

Rychlý efekt Zdravá střeva Trávení

100 ml lahvička

Do podawania na karmę

Do podawania w wodzie

Znaczenie symboli:

Do kąpieli
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100 ml lahvička    AcidPower
AcidPower optimalizuje hodnotu pH pitné vody díky 
obsahu speciální směsi kyselin. Díky tomu zůstane voda 
déle svěží, což má pozitivní vliv na vitalitu ptáků. Kromě 
toho se ve vodě netvoří žádné zelené řasy a ani nebezpečné 
biologické zárodky, což účinně snižuje riziko infekce.

Doporučené použití:
0,5ml na 100ml vody (denně)

Informace:
Vzhledem ke zvýšenému obsahu stopových prvků nesmí 
překročit 5% denní dávky okrasných ptáků.
Chraňte své oči. Držte mimo dosah dětí. Změna barvy, která 
se objeví po delším skladování je přirozeným jevem a nemá 
vliv na kvalitu produktu. Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené nesprávným používáním produktu.

Aktivní
složení

Hygiena Dlouhotrvající
efekt
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RED-M
RED-M díky obsahu přírodních výtažků z oregana, ženšenu 
a echinacey zabraňuje parazitům jako jsou roztoči  napadat 
zvířata. Přípravek mění specifický zápach ptáků, který 
působí jako odstrašující prostředek proti parazitům.

Doporučené dávkování:
Láhev důkladně protřepejte ! 
Účelové dávkování: Podávejte 0,5 ml na 100 ml pitné vody 
po dobu 5 dnů. Po 5denní přestávce podávejte dalších 0,5 
ml na 100 ml pitné vody po dobu 3 dnů.

Celoroční dávkování:
Pod 10°C : 1x týdně.
Nad 10°C : 2x týdně.
Více než 20°C : 3x týdně.

100 % přírodní Snadné 
použití

Prevence

100 ml lahvička
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100 ml lahvička    

ProbiBath je tekutá přísada do koupele pro zdravé peří a 
pokožku. Výrobek obsahuje probiotické bakterie, které 
pomáhají čistit pokožku a odstraňovat nečistoty. To 
snižuje množení patogenních choroboplodných zárodků 
na povrchu kůže. 

ProbiBath

Doporučené použití:
3 ml na 100 ml vody do koupele. 

Před použitím důkladně protřepejte.

Skladujte produkt těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 
+ 25 ° C, chraňte před světlem!

Aktivní
složení

Hygiena 100 % přírodní
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Zdravá
střeva

IntestiFit
IntestiFit podporuje střevní bakteriální flóru díky 
kombinaci probiotik, prebiotik a základních vitamínů. 
Probiotické bakterie spolu s prebiotickými mananovými 
oligosacharidy podporují zdravou střevní flóru a regulují 
trávicí procesy.

Zalecane stosowanie:
0,5g na 1kg krmiva nebo 1 litr pitné vody (2-3x týdně)
Během podávání antibiotik: po dobu 7 dnů

Skladujte: Těsně uzavřené, neuchovávejte při teplotě nad 
+ 25 ° C a chraňte před světlem!

Dlouhotrvající
efekt

Trávení

125 g dóza
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100 ml lahvička    AminoFit
AminoFit podporuje období přepeřování nebo odchov 
mláďat. Esenciální aminokyseliny obsažené v tomto 
produktu, jako je methionin a vitamíny, dodávají tělu živiny 
potřebné k vytvoření krásného a zdravého peří. Zároveň 
mají pozitivní vliv na pokožku a ulehčují játrům. Dokonale 
podporují fungování jater.

Doporučené použití:
1,5 ml na 100 ml vody (3x týdně)

Informace o skladování: Těsně uzavřené, neuchovávejte 
při teplotě nad + 25 ° C a chraňte před světlem!

Lety PřepeřováníRychlý efekt



ww
w.m

ifum
a.c
z

9

MultiFit
MultiFit slouží k optimalizaci zásobování těla potřebnými 
vitamíny. Vitamíny podporují přirozenou imunitu a 
předchází jejich nedostatků. Přípravek je určen především 
pro období se zvýšenou poptávkou po vitaminech, např. 
Během období chovu, období přepeření nebo páření.

Doporučené použití:
1,0 ml na 100 ml vody (1-2x týdně)

Vzhledem k vyššímu obsahu vitamínů ve srovnání s 
kompletním krmivem, může být toto doplňkové krmivo 
krmeno pro okrasné exotické ptactvo maximálně 10 ml 
na 1 l vody !

Informace o skladování: Těsně uzavřené, neuchovávejte při 
teplotě nad + 25 ° C a chraňte před světlem! Po otevření 
skladujte na chladném místě a spotřebujte během jedné 
sezóny.

Dlouhotrvající
efekt

100 ml lahvička    

Podpora 
plodnosti

Vysoká
účinnost
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100 ml lahvička    FertiPlus
FertiPlus je produkt, který podporuje plodnost. Kombinace 
vitaminu E a selenu zlepšuje celkovou výkonnost 
organismu ptáků a stimuluje jejich sexuální apetit. Je 
ideální pro období přípravy na rozmnožování nebo pro 
období rozmnožování.

Doporučené použití:
0,5 ml na 100 ml vody Příprava na chov: 5 dní v řadě před 
krytím.

Kvůli vyššímu obsahu selenu ve srovnání s kompletním 
krmivem, může být toto doplňkové krmivo podáváno 
okrasným ptákům maximálně 10 ml na litr pitné vody.

Informace o skladování: Těsně uzavřené, neuchovávejte 
při teplotě nad + 25 ° C a chraňte před světlem! 

Dlouhotrvající
efekt

Popdora 
plodnosti

Vysoká 
účinnost
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200 g dóza    MineralVit
MineralVit je produkt, který pokrývá denní požadavky 
ptáků na důležité minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Obsahuje živiny, které podporují metabolické procesy a 
zlepšují fungování orgánů. Podporují vývoj kostí, růst peří a 
zabraňují výživovým nedostatkům.

Doporučené použití:
1g na 100g krmiva (5x týdně)

Vzhledem k vyššímu obsahu vitamínů a stopových prvků 
než u kompletního krmiva, může být toto doplňkové 
krmivo krmeno okrasnými ptáky maximálně 4,5% z celkové 
dávky denně.

Podpora 
plodnosti

Aktivní
složení

Vysoká
účinnost



Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG
Kieler Straße 36 a
25551 Hohenlockstedt
Tel.: +49 4826 8610-0
Fax: +49 4826 8610-10
info@roehnfried.de
www.roehnfried.de

Váš specializovaný prodejce Röhnfried:
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Všechna práva na recepty, složení, design obalů a další technické změny vyhrazeny

PETR SIROTEK
ZBERAZSKÁ 246
SEDLČANY, 26401
Tel.: +420 723 958 290
Email: info@mifuma.cz
www.roehnfried.cz




