
 ف ابفففففـوو 
الفيتامينات واألمالح 

 المعدنية

 م. أ–كــوليفيـت 
 بودرة قابمة لمذوبان في الماء

 فيتامينات وامالح معدنية وأحماض أمينية لمدواجن والحيوانات االخرى
 

: كؿ غـ يحتوي عمى: التركيب
 

 أمالح معدينة فيتامينات
 ممغم 0.4 كبريتات المنغنيز وحدة دولية 8.000 فيتامين أ
 ممغم 0.15 كبريتات الخارصين وحدة دولية 1.500 3فيتامين د
 ممغم 0.5 كبريتات الحديد وحدة دولية 1 فيتامين ىـ
 ممغم 0.04 كبريتات النحاس  ممغم 2 3فيتامين ك
 ممغم 0.01 كموريد الكوبالت ممغم 0.5 1فيتامين ب
    ممغم 0.5 2فيتامين ب

 ممغم 2.8 بروتين يحتوي أحماض أمينية ممغم 0.2 6فيتامين ب
ميثيونين، اليسين، ارجنين، حامض  ممغم 0.008 12فيتامين ب

اسبارتيك، االنين، حامض جموتاميك، 
فينايل االنين، سيستين، فالين، ليوسين 

 .تيروسين، جاليسين

 
 
 
 

 ممغم 4 بانتوثينات الكالسيوم
 ممغم 6 حامض النيكوتينيك

 ممغم 0.05 حامض الفوليك
 

 :االستطبابات
 نقص الفيتامينات واالمالح المعدنية في الجسـ. 

 حاالت االجياد الناتج عف المقاحات وقص المناقير والنقؿ وتغيير بيوت الدواجف والعمؼ واختالؼ االحواؿ الجوية. 

  في الدواجف (الوتر المنزلؽ)حاالت التشوه العظمي. 

 المحافظة عمى االداء الجيد ولزيادة االنتاج. 

 تحسيف معدالت التحويؿ العمفي واالنتاجية والنمو والخصوبة، والتفقيس، والحصوؿ عمى ترييش جيد، ولزيادة االنتاج. 

 الحصوؿ عمى أفضؿ نتائج لمتربية. 

  ًالمساعدة عمى انتاج بيض بنوعية ممتازة، وبقشرة اكثر صالبة ولمعانا. 

 زيادة الحيوية والمقاومة ضد االمراض. 

 حاالت االجياد الناتج عف التربية بنظاـ االقفاص. 
 
 
 
 
 
 
 



 ف ابفففففـوو 
الفيتامينات واألمالح 

  المعدنية
 : الجرعات

 اياـ7-5 لتر مف ماء الشرب لمدة 200 غـ لكؿ 100 :الدواجن . 

  اياـ5-3 غـ لمحيواف الواحد يوميًا مع ماء الشرب لمدة 4-2 :والضأن والماعز (المفاطيم)العجول واالمير . 

  اياـ5-3 غـ لمحيواف الواحد يوميًا مع ماء الشرب لمدة 2 :والحمالن والسخول (الرضع)العجول و األمير . 

 اياـ7-5 كغـ لكؿ طف لمدة 1 :بالعمف . 
 

: تنبيو
  لترات مف الماء عمى االقؿ، ثـ يضاؼ المحموؿ الى 10 غـ مف المستحضر في 100يذاب : لمتأكد مف الذوباف التاـ لمعالج 

 .كمية الماء المقررة
 

 .ـ° 25يحفظ في مكاف جاؼ معتـ وبدرجة حرارة أقؿ مف : التخزين
 

 .غـ (1000، 500، 250، 100): العبوات
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