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Daanatural®
natural® Grazix
Ekstrakty roślinne dawkowane doustnie
do
za pomocą dozownika
Firma PH Arkadiusz Skórski posiada w swojej ofercie nowy, całkowicie naturalny produkt, zwany
Daanatural® Grazix, w którego skład wchodzą
wchodz wyłącznie ekstrakty roślinne.
Siara matki, zawierająca naturalne przeciwciała, zapewnia prosiętom odporność i chroni je przed
infekcjami. Układ
ład odpornościowy osesków nie jest w pełni wykształcony. Pełną dojrzałość immunologiczną
zwierzęta uzyskują w późniejszym okresie życia. Do momentu, gdy system odpornościowy prosiąt nie jest
w stanie samodzielnie i aktywnie zwalczać chorób, uzależnione są od biernej odporności siarowej.
Z wiedzy i praktyki wynika, że ochrona bierna może być jednak niewystarczająca,
niewystarczająca, przez co młode bardziej
podatne są na różnego
żnego rodzaju problemy
pro
jelitowe, prowadzące do rozwodnień
odnień lub bardzo ekstremalnych
form biegunki.
Granat i ekstrakty zielonej herbaty.
Uszkodzone liście żywych roślin mogą
m
się zregenerować pod wpływem
działania enzymów, które zapobiegają infekcjom i neutralizują trujące związki.
Ponadto enzymy nie pozwalają, by uszkodzony liść doprowadził do obumarcia
obumarc
całej rośliny.

Mechanizm ten nazwany został RPI- Bierną
ierną Odpornością Rośliny.

Jedna z amerykańskich firm opatentowała nową technologię,
technologię za pomocą której naturalny mechanizm
obronnyy roślin zostaje skopiowany i ustabilizowany tak, że enzymy komórkowe zwierząt
zwie
mogą go
naśladować. Technologia ta zawiera między innymi opatentowany system procesu
esu ekstrakcji, przez co RPI
oraz składniki regenerujące
ujące roślin pozostają aktywne.
aktywne
Od wielu lat składniki niniejsze stosowane
są w życiu codziennym, ale nie jesteśmy
świadomi ich działania. Intensywne
Intensywn
badania
dania wykazały, że izolacja Biernej
Odporności
dporności Rośliny, zawarta w ekstraktach
granatu i zielonej herbaty
he
dała najlepsze
efekty i kombinacja tych roślin została
przetworzona w Daanatural®
Daanatural Grazix.
Ekstrakt granatu i zielonej herbaty znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi w krajach rozwijających
rozw
się. Tam
odniósł ogromny sukces, zapobiegając śmiertelności
ś
dzieci, powodowanej biegunką. Podczas badań
produktu i określania jego efektywności, obok testów laboratoryjnych,
laboratoryjnych przeprowadzono badania terenowe
w fermach trzody chlewnej, gdzie zaobserwowano wyraźne zmniejszenie występowania biegunki u
młodych zwierząt.
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Amerykańskie
badania wykazały
wyraźny spadek biegunki u młodych
zwierząt ( 1-8
1
dzień życia ).
Pierwszego dnia wynik spadł o 11%,
drugiego dnia 72% . Ponadto
Pona
zauważono
ważono bardzo wyraźny efekt po
zastosowaniu środka u zwierząt
pomiędzy 9 a 21 dniem życia, gdzie
Daanatural®
Daanatural®Grazix
zmieszany został
z paszą.. W tym przypadku wynik
zmniejszenia biegunki wyniósł 15 %
dnia pierwszego i 58 % dnia
następnego.

Badania potwierdziły także mniejszą śmiertelność
prosiąt
: 11% umieralności w grupie,w
grupie,
której
zastosowano Daanatural® Grazix w stosunku do 21 %
w grupie, gdzie niniejszego środka nie zaaplikowano.

Badania
Różnorodne publikacje naukowe Europy
Eur
i Azji stanowią fundament dla produktu Daanatural®
Daanatu
Grazix.
Uniwersytety w Milanie, Tajwanie i na Węgrzech potwierdziły dobrze umotywowaną koncepcję. Dzięki tym
publikacjom amerykańskie przedsiębiorstwo LiveLeaf opracowało produkt Daanatural®
Daanatural Grazix- w pierwszej
kolejności przeznaczony dla ludzi, później także z zastosowaniem w hodowli.
DAWKOWANIE
dawka na prosię
Prosięta do 4-go dnia życia
1 ml
Prosięta od 5-8-go dnia życia
2ml

Dawkowanie doustnie poprzez dozownik. 1 ml odpowiada
odpo
jednej dawce z
dozownika. Przy dozowaniu 2 ml – dwie dawki.
Produkt Daanatural® Grazix zawiera następujące składniki :
Punica granatum : Wyciąg z owocu granatu
Thea Sinensis L : wyciąg z zielonej herbaty
Opakowanie Daanatural® Grazix dostarczany jest wyłącznie w 250 ml butelkach z
dołączonym dozownikiem

Firma PH Arkadiusz Skórski współpracuje z holenderską firmą Daavision B.V. i jest wyłącznym
dystrybutorem Daanatural®
Daanatural Grazix w Polsce.
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