CMYK

Naturalne biostymulatory wytwarzane z wyci¹gów
roœlinnych, polepszaj¹ce wyniki produkcyjne.
AEN Liquid
Bardzo skuteczny w zapobieganiu namna¿ania i redukcji
bakterii (gram +) oraz clostrydii. stabilizuje florê jelitow¹,
umo¿liwia zwiêkszone przyrosty masy, optymalizuje
koszty produkcji.

EMX Liquid
Produkt przeznaczony do regulacji populacji kokcydii w
przewodzie pokarmowym ptaków. Dzia³a na wszystkie
szczepy, nie wywo³uje narastania opornoœci, poprawia
wyniki produkcyjne.

ENTX B Liquid
Preparat o bardzo szerokim spektrum dzia³ania powstrzymuje rozwój populacji bakterii (gram +),
beztlenowców oraz wszystkich szczepów kokcydii.
Kompleksowa ochrona stada zapewnia maksymalizacjê
produkcji i dochodów w odchowie ptaków.

Dermafree
Zastosowanie prewencyjne i interwencyjne.
- Prewencyjne w celu zapobie¿enia wyst¹pienia
ptaszyñca.
- Interwencyjne w celu zmniejszenia populacji ptaszyñca
w czasie jego wyst¹pienia.

Phytolayer liquid
Preparat przeznaczony do wspomagania funkcjonowania
w¹troby.Zapobiega jej nadmiernemu ot³uszczaniu,
wspomaga detoksykacje organizmu, stymuluje sekrecje
¿ó³ci oraz reguluje stan woreczka ¿ó³ciowego.

Phyto CSC Liquid
Kompleksowa profilaktyka przeciwbakteryjna produkcji
zwierzêcej. Produkt dziêki swojemu unikalnemu sk³adowi
zabezpiecza ptaki przed nadmiernym rozbojem bakterii
chorobotwórczych z grup E.coli, Salmonella oraz
Clostridium. (CSC).

Preparaty profilaktyczne oparte o mieszaniny
silnych kwasów organicznych, wzbogacone o
sk³adniki o du¿ej aktywnoœci biologicznej. Z uwagi
na sk³ad wp³ywaj¹ na poprawienie trawienia
poprzez obni¿anie pH w przewodzie pokarmowym
oraz stymuluj¹ w³aœciw¹ florê bakteryjna dzia³aj¹c
bakteriobójczo na bakterie gram (+).

Pro Phorce SA 901

Pro Phorce AC 902

Skoncentrowana mieszanina czystych kwasów
organicznych oparta na kwasie mrówkowym,
mlekowym i propionowym. Zawiera dodatek
buforuj¹cy mrówczanu sodu w celu zmniejszenia
korozyjnego dzia³ania kwasów na instalacjê wodn¹
oraz dodatek usuwaj¹cy osady biologiczne i
mineralne z instalacji.

Zakwaszasz, w którym oprócz skoncentrowanych
kwasów organicznych u¿yto dodatek chylatów Zn i
Cu.

Pro Phorce PH 901
Zakwaszasz o sk³adzie identycznym jak Pro Phorce
SA 901 uzupe³niony o dodatek unikalnej kombinacji
kilku olejków eterycznych. Dziêki temu efektywne
dzia³anie bakterio statyczne przesuniêto na ca³¹
d³ugoœæ przewodu pokarmowego.

Twoje najlepsze
argumenty

Pro Phorce BD 901
Mieszanina kwasów organicznych uzupe³niona o
dodatek bioflawonoidów. Produkt stanowi najsilniej
dzia³aj¹cy, naturalny, preparat profilaktyczno-interwencyjny na rynku zapobiegaj¹cy nadmiernemu
namna¿aniu siê salmonelli . Efektywnie ogranicza
straty ekonomiczne zwi¹zane z wykryciem ska¿enia
salmonell¹ ptaków rzeŸnych i niosek.

POPRAWI¥ WYNIKI PRODUKCYJNE

Wyprodukowano przez:
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Dystrybutor: All-Pol s.j. 72-200 Nowogard, ul. Nadtorowa 14B
tel. 091 39 26 971 fax 091 57 77 439

All-Pol spó³ka jawna

CMYK

w formie p³ynnej dodawane do wody pitnej
Suplementy witaminowe WITALL premiksy
uzupe³niaj¹ niedobory witamin, aminokwasów i mikroelementów

Przeznaczenie: WIT ALL E 100 jest mieszanin¹ uzupe³niaj¹c¹, zawieraj¹c¹
witaminê E w formie L-Tokefenolu, przeznaczon¹ do stosowania w hodowli
drobiu. Dzia³a jako biologiczny przeciwutleniacz, chroni¹cy przed
utlenieniem witaminy A, karotenoidy, wielonasycone kwasy t³uszczowe
oraz koenzym Q. Szczególnie wa¿na w ¿ywieniu m³odych, intensywnie
rosn¹cych ptaków i niosek w szczycie nieœnoœci.
Cele ¿ywieniowe: WIT ALL E 100 zapobiega zaburzeniom czynnoœciowym i
zmianom morfologicznym narz¹dów wewnêtrznych. Stymuluje prawid³owy
rozwój miêœni szkieletowych i uk³adu nerwowego. Reguluje czynnoœæ
w¹troby i trzustki, utrzymuje w³aœciw¹ przepuszczalnoœæ naczyñ
krwionoœnych.
WIT ALL E 100 odgrywa istotn¹ rolê w rozrodzie, stymuluj¹c czynnoœæ
jajników, j¹der oraz w³aœciwy stan nab³onka w kana³ach nasiennych
samców. Dodawanie preparatu poprawia poziom zap³odnienia jaj i
wylêgowoœæ.
W przypadku m³odych ptaków WIT ALL E 100 poprawia wyrównanie stad,
zwiêksza witalnoœæ, zapobiega objawom rozmiêkczenia mózgu u kurcz¹t,
a u indycz¹t nie wystêpuj¹ obrzêki stawów oraz zwyrodnienia ¿o³¹dka
miêœniowego.
Jest to p³ynny premiks witaminowy, dodawany do wody pitnej w celu
zapobiegania niedoborom witamin A, D3 i E. Dziêki zastosowaniu
wysokiej jakoœci witamin dobranych w optymalnych proporcjach dzia³a
kompleksowo przywracaj¹c i utrzymuj¹c w³aœciw¹ kondycjê zwierz¹t
hodowlanych. Witamina A jest niezbêdna w tworzeniu tkanek nab³onka
odpowiedzialnego za separacjê organizmu od patogenów znajduj¹cych
siê w otoczeniu. Wspó³dzia³a w rozwoju ochrony immunologicznej
stymuluj¹c produkcjê przeciwcia³.
Witamina A i D3 promuj¹ wzmocnienie rozwoju koœci w okresach
intensywnego wzrostu i nabieraniumasy cia³a. Witamina E dzia³a g³ównie
jako antyoksydant, który chroni komórki przed utleniaczami.Poza tym
bierze udzia³ w dostarczaniu sk³adników pokarmowych do komórek
oraz spe³nia wa¿ne funkcje w uk³adzie krwionoœnym i immunologicznym.
Jest to premiks witaminowy, zawieraj¹cy p³ynny roztwór witaminy
D3,która reguluje tworzenie prawid³owego koœæca zwierz¹t. Wp³ywa na
lepsze wykorzystanie minera³ów budulcowych szkieletu (wapñ i fosfor),
reguluj¹c ich wch³anianie w jelitach oraz zapobiega wydalaniu ich w
nerkach do moczu. Ponadto witamina D3 korzystnie wp³ywa na system
nerwowy i miêœniowy,³agodzi stany zapalne skóry, reguluje wydzielanie
insuliny,wspomaga produkcje przeciwcia³ oraz bierze udzia³ w regulacji
funkcjonowania wielu innych narz¹dów.
Oznaki niedoboru to rozmiêkczenie koœci objawiaj¹ce siê skrzywieniami
i zwyrodnieniami koœæca,czêstymi z³amaniami koœci, zaburzenia uk³adu
nerwowego i miêœniowego oraz zapalenia skóry.
Przeznaczenie: WIT ALL E-Selen+ jest mieszanin¹ uzupe³niaj¹c¹,
zawierajac¹ witaminê E w formie L-Tokeferolu oraz selen w formie
selenianu sodu, przeznaczon¹ do stosowania w hodowli drobiu. Dzia³a
jako biologiczny przeciwutleniacz, chroni¹cy przed utlenieniem
witaminê A, karotenoidy, wielonienasycone kwasy t³uszczowe oraz
wp³ywa na zwiêkszenie odpornoœci immunologicznej (specyficznej i
niespecyficznej), dzia³a przeciwzapalnie. Szczególnie wa¿na w ¿ywieniu
m³odych, intensywnie rosn¹cych ptaków i niosek.
Cele ¿ywieniowe: Sk³adniki preparatu WIT ALL E-Selen+ wzajemnie
uzupe³niaj¹ efekty swojego dzia³ania w zapobieganiu zaburzeniom
czynnoœciowym i zmianom morfologicznym narz¹dów wewnêtrznych.
Stymuluj¹ prawid³owy rozwój miêœni szkieletowych i uk³adu
nerwowego. Reguluj¹ czynnoœæ w¹troby i trzustki, utrzymuj¹ w³aœciw¹
przepuszczalnoœæ naczyñ krwionoœnych.
Sk³ad w jednym litrze: WIT ALL E-Selen+ zawiera: 120 g witaminy E,
2,2g selenu, 1 g witaminy B1, 0,5g witaminy B5, 2g witaminy PP(B3).
Dawkowanie: WIT ALL E-Selen+ podawany jako uzupe³nienie paszy
pe³noporcjowej stosowany w dawkach: Drób: 1 litr na 3000 do 5000 litrów
wody do picia przez 3 do 5 dni. W szczególnych przypadkach dawki mo¿na
zmieniaæ po konsultacji z lekarzem weterynarii.
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WIT ALL E 100
Witaminowy p³ynny
suplement paszy

Sk³ad w jednym litrze: WIT ALL E 100 zawiera 100 g
witaminy E.
Dawkowanie:
WIT ALL E 100 podawany jest jako uzupe³nienie paszy
pe³noporcjowej stosowany w dawkach:
- drób rosn¹cy i kaczki: 0,5 do 1 litra na 1000 litrów
wody do picia przez 3 do 5 dni.
- nioski reprodukcyjne i towarowe: 0,5 do 1 litra na
1000 litrów wody do picia przez 3 kolejne dni dwa
razy w miesi¹cu, szczególnie w szczycie nieœnoœci.

WIT ALL AD3E
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Witaminowy p³ynny
suplement paszy

SK£AD na 1l:
Vit A (retinol):
50.000.000 jm
Vit D3 (cholekalcyferol):25.000.000 jm
Wit. E (tokoferol):
20 g
DAWKOWANIE:
0,5 l/1000l przez 2 do 4 dni

WIT ALL Hy D3
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Witaminowy p³ynny
suplement paszy

SK£AD na 1l:
Wit. D3 (cholekalcyferol) 25.000.000 j.m.
DAWKOWANIE:
0,5l/1000l wody przez okres 2 do 4 dni.

WIT ALL E-Selen+
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Witaminowy p³ynny
suplement paszy

WIT ALL E-Selen+ odgrywa istotn¹ rolê w rozrodzie,
stymuluj¹c czynnoœæ jajników, jader oraz w³aœciwy
stan nab³onka w kana³ach nasiennych samców.
Dodawanie preparatu poprawia poziom zap³odnienia
jaj wylêgowoœæ.
W przypadku m³odych ptaków WIT ALL E-Selen+
poprawia wyrównanie stad, zwiêksza witalnoœæ,
zapobiega cher³actwu, pokarmowej dystrofii w¹troby,
objawom rozmiêkczenia mózgu u kurcz¹t, a u
indycz¹t nie wystêpuj¹ obrzêki stawów oraz
zwyrodnienia ¿o³¹dka miêœniowego.
Preparatu nie nale¿y podawaæ w po³¹czeniu z innymi
dodatkowymi produktami o du¿ej zawartoœci selenu z
uwagi na ryzyko przedawkowania selenu.

P³ynny premiks dodawany do wody pitnej przeznaczony do
stosowania celem uzupe³nienia wzglêdnych i bezwzglêdnych
niedoborów witamin i aminokwasów. Zawiera witaminy z grupy
rozpuszczalnych w t³uszczu i witaminy z grupy B oraz pe³ny zestaw
aminokwasów. Pozwala to na w³aœciwe wykorzystanie
sk³adników w dawce pokarmowej. Powoduje zwiêkszenie
wydajnoœci ¿ywieniowej, zwiêksza przyrosty masy cia³a,
zwiêkszenie nieœnoœci oraz masy jaj oraz poprawê ich jakoœci.
Poprawia zap³odnienie i rozwój zarodników jak i piskl¹t, obni¿a
ich œmiertelnoœæ, wp³ywa na poprawê upierzenia oraz uk³adu
kostnego.
Wskazane jest stosowanie w produkcji wielkofermowej, gdzie
warunki technologiczne sprzyjaj¹ wystêpowaniu stresów
œrodowiskowych takich jak wysoka temperatura, wilgotna
œció³ka, kanibalizm, nadmierne zagêszczenie,zmienna jakoœæ
paszy oraz w okresach rekonwalescencji po przebytych
chorobach.
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suplement witaminowy
SK£AD Preparatu
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B 1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Wapnian pantotheniowy
Vitamin K 3
Vitamin C
Kwas nikotynowy
L-Tryptophana
L-Lizyna
DL-Methionina

DAWKOWANIE: Profilaktycznie 0,25-0,5 l/1000 l
Brojlery, indyki, cielêta, owce: 0,5 l/1000 l
Nioski, kurczêta, prosiêta, króliki: 0,25-0,5 l/1000 l

Preparat Wit All Osteo zapewnia zbilansowan¹ poda¿ minera³ów w
okresie wzrostu, ci¹¿y i laktacji. Podawanie Wit All Osteo do wody
pitnej jest skuteczn¹ i elastyczn¹ metod¹ kreowanie równowagi
mineralnej. Zapobiega wystêpowaniu kruchych i miêkkich koœci.
Reguluje zawartoœæ fosforu we krwi przyczyniaj¹c siê do
podniesienia poziomu ³atwo przyswajalnego wapnia w uk³adzie
SK£AD Preparatu
Fosfor 95 g/l
Cynk 2,2 g/l
Wapñ 50 g/l
¯elazo 1,4 g/l

Sód
Mangan
Magnez
MiedŸ

15 g/l
1,3 g/l
11 g/l
0,56 g/l
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1 litr preparatu zawiera 400 mg biotyny (Wit. H)

Amino-kwasy
275 g
Arginina
1,75%
Serina
3,16%
Kwas asparaginowy 1,62%
Kwas glutaminowy
2,62%
Walina
2,03%
Leucyna
2,00%
Izoleucyna
1,25%
Treonina
1,25%
Prolina
2,65%
Glyzyna
1,83%
Alanina
1,13%
Cystina
1,65%
Izoleucyna
1,25%
Fenyloalanina
1,21%

suplement mineralny
kostnym. Ogranicza wystêpowanie krzywic,
dyschnodroplazji, osteomalacji zw³aszcza u
zwierz¹t przeznaczonych na ubój o intensywnym
procesie produkcji. Zbilansowane sk³adniki
zapewniaj¹ dostateczn¹ iloœæ minera³ów w
tworzeniu siê mocniejszych i wiêkszych skorupek
jaj w hodowli kur niosek ograniczaj¹c
powstawanie pêkniêæ i przebarwieñ.

WIT ALL B-COMPLEX
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Witaminowy p³ynny
suplement paszy

DAWKOWANIE: WIT ALL B-COMPLEX pojawany jako uzupe³nienie do paszy
pe³noporcjowej stosowany w dawkach:
- drób rosn¹cy i kaczki: 0,5 do 1 litra na 1000 litrów wody do picia przez
3 do 5 dni
- nioski reprodukcyjne i towarowe: 0,5 do 1 litra na 1000 litrów wody
do picia przez 3 kolejne dni dwa razy w miesi¹cu, szczególnie w
okresie nieœnoœci.

Wit ALL H-Forte, p³ynny premiks witaminowy o zwiêkszonej
zawartoœci biotyny. Pozwala na regulowanie i uzupe³nianie
biotyny w paszy w przypadku jej niedoborów lub w okresie
wiêkszego na ni¹ zapotrzebowania. Przeznaczony dla wszystkich
gatunków zwierz¹t, do stosowania profilaktycznego i leczniczego.
SK£AD Preparatu

600.000 IU
50.000 IU
100 mg
5.000 mg
300 mg
3.000 mg
24 mg
8.000 mg
5000mg
30.000 mg
4.000 mg
150 mg
17.200 mg
16.250 mg

WIT ALL OSTEO
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DAWKOWANIE:
Drób 1-2 litr na 1000 litrów wody pitnej
Królik 1-2 litr na 1000 litrów wody pitnej
Prosiêta
5ml/10 kg masy cia³a
Cielêta
5ml/10 kg masy cia³a
Œwinie, byd³o
5ml/10 kg masy cia³a

Przeznaczenie:
WIT ALL B-COMPLEX jest mieszanin¹ uzupe³niaj¹c¹,
zawieraj¹c¹ kompleks witamin z grupy B, przeznaczon¹ do
stosowania w hodowli drobiu. Przyczynia siê do
zmniejszenia ryzyka wystêpowania infekcji bakteryjnych i
wirusowych oraz zmniejsza ryzyko kokcydioz. Zwiêksza
skutecznoœæ produktów leczniczych i szczepionek.
Cele ¿ywieniowe:
WIT ALL B-COMPLEX optymalizuje wykorzystanie potencja³u
genetycznego, normalizuje dzia³anie uk³adu nerwowego i
trawiennego, poprawia wylêgowoœæ i jakoœæ piskl¹t,
wp³ywa na nieœnoœæ, pozwala uzyskaæ wysoki poziom
szczytu nieœnoœci.
WIT ALL B-COMPLEX jest nieodzowny szczególnie w czasie
transportu, zmiany paszy, wahania temperatury, w okresie
rekonwalescencji oraz innych trudnych sytuacjach
powoduj¹cych stres.
W przypadku m³odych ptaków WIT ALL B-COMPLEX poprawia
wyrównanie stad, pomaga utrzymaæ w³aœciw¹ kondycjê
skóry i polepsza wykorzystanie paszy.

WIT ALL AMINO
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Folic acid (B9): 500 mg
Witamin B6: 6000 mg
B1: 2000 mg
Witamin B12: 12 mg
B2: 3500 mg
Biotyn: 200 mg
PP (B3): 33000mg Methionine Acetyl: 20000mg
B5: 13000 mg
Zinc: 1000 mg

Sk³ad w jednym litrze:
Witamin
Witamin
Witamin
Witamin

WIT ALL H-FORTE
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Witaminowy p³ynny
suplement paszy

DAWKOWANIE
Profilaktycznie dla ptaków: 1 litr na 2000 do 4000 litrów wody
Profilaktycznie dla zwierz¹t futerkowych: 1 litr na 4000 litrów wody

