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Кормова добавка призначена виключно для кормів  

 

Попереджає повний спектр шкідливих наслідків впливу мікотоксинів на тварин
Надає вашим тваринам адаптованого захисту проти мікотоксинів 

Покращує зоотехнічні результати  

  
Чому саме Т5Х?         

T5X СД бореться з проблемами, які виникли внаслідок впливу мікотоксинів.  

Завдяки своїм особливим адсорбційним властивостям, дія Т5Х СД націлена на південний 
Але, оскільки звязування дуже важливо, але 

… T5X СД - це значно більше ніж «звичайний адсорбент», він також 

  

      
Компоненти T5X СД націлені на 4 основних механізми токсичності:
• Зв’язування мікотоксинів: завдяки своїм особливій в’яжучій силі, Т5Х трансформує 

Особливі в’яжучі компоненти Т5Х відібрані у складній моделі 

• Стимуляція природних функцій детоксикації: оптимізація реакції усунення токсинів
тварини краще здатні захищати себе у випадку ураження
• Запобігання оксидаційному стресу: стримування вільних радикалів для запобігання 

• Імунностимуляція: покращення відповіді порушеного мікотоксинами імунітету   
 

 

Мінеральні глини, Стінки клітин     

Вітамін Е  (5 000 МО) 
BHT, Селен, Бетаїн.

 

     

Зовнішній вигляд:  сипучий порошок
Розмір: 100% частинок < 0.8 мм  
Колір:  від бежевого до блідо коричневого 
Запах: Типовий

    
Моногастричні                                                    Жуйні   

  Профілактика     Лікування  Профілактика       Лікування  

Свині ВРХ   
Свиноматки 2 кг/т 3 кг/т  Молочні 15 г/дн 75г/дн 
Поросята 2 кг/т 3 кг/т    
На відгодівлі 1 кг/т 2 кг/т Вівці 5 г/дн 10г/дн 

Птиця Молочні 5 г/дн 10г/дн 
Бройлери 1 кг/т 2 кг/т    
Несучки 1 кг/т 2.5 кг/т Кози 5 г/дн 10г/дн 
Батьківське ст 2 кг/т 4 кг/т Молочні 5 г/дн 10г/дн 

 
 

Упаковка 
 мішки по 20 кг.
1000 кг на палетах (50 мішків) 
1000 кг біг-беги

  
24 місяці у добре закритій оригінальній 
упаковці у сухому, 

 

Спосіб дії

Склад Технічні характеристики

Умови зберігання

Дозування

Він може застовуватись в профілактичних та лікувальних цілях.

профіль, де домінуючими є афлатоксини.

недостатньо
надзвичайно ефективний при середніх рівнях забрудненності іншими мікотоксинами.

мікотоксини у молекули великого розміру, які не можуть пройти крізь стінку кишківника та не  
потрапляють в органи травлення. 
«живого організму» (дослідження проведені на особливо чутливих тваринах, -каченятах) 

пероксидації мембран клітин

сухих дріжджів,

захищеному від світла 
місці.
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