
Karno-pig
®
 

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt ssących i odsadzanych 
 
Skład: syrop glukozowy 
 
Dodatki w 1 ml: witaminy, pro-witaminy: witamina B12 1 mcg (cyjanokobalamina), kwas foliowy 
20 mcg, chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o działaniu podobnym do witamin: L-
karnityna 3,3 mg, tauryna 2,86 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: żelazo (mleczan żelaza 
3H2O, E1) 3,5 mg, miedź (chlorek miedzi 2H2O, E4) 50 mcg, konserwanty: kwas cytrynowy 
(E330) 1 mg, emulgatory, stabilizatory, substancje zagęszczające: guma ksantan (E415) 0,5 mg, 
substancje aromatyzujące: sacharynian sodu (E954(iii)) 0,6 mg 
 
Składniki analityczne: białko surowe 0,6%, popiół surowy 0,6%, włókno surowe 0,3%, oleje i 
tłuszcze surowe 0%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, sód 0%, fosfor 0%, wilgotność 56,2%. 
 
Działanie: 
Preparat jest mieszanką paszową uzupełniającą z dodatkiem tauryny i karnityny. Związki 
mineralne i witaminy zawarte w odżywce mają decydujące znaczenie dla prawidłowego 
przebiegu procesu krwiotworzenia. Karnityna warunkuje możliwość wykorzystania 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych dla potrzeb energetycznych przez mięsień sercowy i 
mięśnie szkieletowe; usprawnia krążenie, zwiększa wydolność mięśni, bierze udział w 
termoregulacji zapewniając utrzymanie izotermii. Karnityna wywiera korzystny wpływ na 
metabolizm, zwiększając retencję azotu w organizmie i przeciwdziałając stłuszczeniu wątroby. 
Tauryna wzmaga działanie karnityny; umożliwia emulgację tłuszczu w przewodzie pokarmowym 
zwiększając sekrecję żółci, zwiększa wchłanianie tłuszczu, wywiera działanie ochronne w 
odniesieniu do wątroby. Dostateczna podaż tauryny w diecie zapobiega występowaniu defektów 
rozwojowych, uszkodzeń siatkówki, niedoborów odpornościowych, zaburzeń ze strony układu 
nerwowego i kardiomiopatii. KARNO-pig® wpływa na prawidłowy rozwój prosiąt, wskazując 
działanie zapobiegające wystąpieniu anemii, wspomagające funkcje wątroby, serca i nerek. 
Stosowanie odżywki ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zwierząt, 
stanu zdrowia i witalności. 
 
Przeznaczenie i stosowanie: 
KARNO-pig® zaleca się podawać prosiętom w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na 
składniki zawarte w mieszance; szczególnie zaleca się stosowanie u prosiąt z niską masą 
urodzeniową ciała, prosiąt słabych oraz w okresie odsadzania i w sytuacjach stresowych 
(transport, zabiegi zootechniczno-weterynaryjne).  
KARNO-pig® należy stosować w wodzie do picia; u prosiąt słabych zaleca się podawanie 
indywidualne. 
 
Dawkowanie: 
prosięta ssące:                                            3 ml / szt. / dzień przez 5-10 dni 
prosięta w okresie odsadzania:                 5-7 ml / szt. / dzień przez 5 dni przed i 5 dni po 
odsadzeniu 
 
Przed użyciem wstrząsnąć. 
 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej, chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
Objętość netto: 150ml i 500ml 
 
Informacje dotyczące udziału procentowego materiału paszowego uzyskać można w Vetoquinol 
Biowet Sp. z o.o. 
 
Wyłącznie dla zwierząt 
 
Producent: Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. 
66-400 Gorzów Wlkp.,  
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14,  
tel. 95 / 728 55 00, fax 95 / 735 90 43 

PL 0861001p 


