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AMOXYN   100%   PULBERE   SOLUBILA

COMPOZITIE: Amoxycilina trihidrat    1000,0 mg / g
INDICATII:  AMOXYN 100% Pulbere Solubila este indicat pentru tratamentul si 
combaterea infectiilor bacteriene cauzate de germeni sensibili la amoxicilina, 
cum ar fi E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., 
Haemophilus spp., Clostridium spp., Streptococcus suis si alti streptococci si 
stafilococi penicilino – rezistenti.
SPECII TINTA : Gaini, curcani si porci.
AMBALAJ: 10g , 1 kg.
VALABILITATE: Valabilitate de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

AMOXYCOL   PULBERE  SOLUBILA

COMPOZITIE: Amoxycilina trihidrat   64,0 g
8Colistin sulphate  3,2 x 10  , UIExcipienti q.s. pana la  100,0 g

INDICATII:  AMOXYCOL Pulbere Solubila este indicat in tratamentul si 
combaterea infectiilor bacteriene cauzate de micro-organisme sensibile la 
combinatia de amoxicilina – colistin, cum ar fi E. coli, Salmonella spp., 
Pasteurella spp., Actinobacillus., Haemophilus spp., Fusobacterium, 
Clostridium spp., Streptococcus suis si alti streptococci si stafilococi penicilino-
sensibili. Produsul este recomandat in particular pentru tratamentul infectiilor 
enterice complicate sau mixte, provocate de micro-organismele mentionate mai 
sus.
SPECII TINTA: Porcine si pasari, curcani.
AMBALAJ: 1 kg.
VALABILITATE: Valabilitate de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

COLIPRIM   2400   PULVIS

COMPOZITIE: Colistin (sub forma de sulfat)      120,0 mg / g (2 400 000 UI / g) 
                          Excipienti q.s. pana la             1 000,0 mg
INDICATII: COLIPRIM 2400 Pulvis este recomandat pentru administrari orale in 
tratamentul si preventia infectiilor gastro-intestinale cauzate de E.coli, Salmonella 
spp. si alte microorganisme susceptibile la colistin, la porcine si pasari.
SPECII TINTA: Porcine, gaini si curcani.
AMBALARE: 10 g, 1kg.
VALABILITATE: Valabilitate de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: 3 luni.
Valabilitate dupa reconstituire in apa de baut: 24 ore.
Valabilitate in furajul medicamentat: 1 luna.

DOXYPRIM   40%    PULBERE  SOLUBILA

COMPOZITIE : Doxycycline hyclate    400,0 g
                   Excipienti q.s. pana la  1000,0 g

INDICATII: DOXYPRIM 40% este un antibiotic cu spectru larg destinat utilizarii la 
pasari. Substanta activa din compozitie, doxycyclina, este un derivat 
semi-sintetic de tetracicline, ce ofera avantaje superioare in comparatie cu 
tetraciclinele clasice : activitate antibacteriana superioara, mult mai bune proprietati 
de absorbtie si penetrare a tesuturilor.
SPECII TINTA: Gaini, curcani, porci.
AMBALARE: 10g , 1 kg.
VALABILITATE : Valabilitate de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului 3 luni.
Valabilitate dupa dizolvare in apa de baut: 24 ore.

TILMICOSOL  CONCENTRAT      SOLUTIE  ORALA

COMPOZITIE: 1 ml contine : 250 mg tilmicosine sub forma de fosfat si excipient pana la 1 ml.
INDICATII: Tilmicosol este un antibiotic macrolid semisintetic ce afecteaza sinteza bacteriana de 
proteina avand ca rezultat actiunea bacteriostatica.
Tilmicosol concentrat se utilizeaza in sindromul respirator cronic la animale. Actioneaza atat 
asupra micoplasmelor cat si asupra germenilor Gram + si Gram -, cum ar fi Pasteurella.
Se utilizeaza in tratamentul afectiunilor respiratorii cauzate de microorganisme sensibile la 
tilmicosine.
AMBALARE:  1 L .
VALABILITATE: 2 ani de la data fabricatiei.
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ENROCIN   10%   SOULTIE  ORALA

COMPOZITIE :       Enrofloxacin  100,0 mg / ml
INDICATII: ENROCIN 10% Solutie Orala este recomandat pentru administrari 
orale in tratamentul infectiilor respiratorii, intestinale si sistemice cauzate de
 micro-organisme sensibile la enrofloxacina, la pasari. Indicatiile majore includ :
 Boala respiratorie cronica (Mycoplasma gallisepticum, E.coli) ;
Aerosaculita (Mycoplasma meleagridis) ;Sinovite infectioase (Mycoplasma 
synoviae) ; Colibaciloze (E.coli) ; Salmoneloze (Salmonella spp) ;Holera aviara / 
Pasteurella multocida ; Bordeteloza curcilor / Bordetella avium ; Coriza infectioasa / 
Haemophilus paragallinarum ; Rujet (Erysipelothrix rhusiopathiae) ; Stafilococii 
(Staphylococcus aureus) ; Chlamidioza / Chlamydia psittaci ;
SPECII TINTA: Gaini si curcani.
AMBALARE: Flacon x 1L.
VALABILITATE: Valabilitata de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului: 3 luni.
Valabilitate dupa dizolvare in apa de baut: 24 ore.

LAMULIN   45%      GRANULE    

COMPOZITIE: Tiamulin hydrogen fumarate   450,0 mg / g
INDICATII: Pentru tratamentul si prevenirea dizenteriei porcine produsa de 
Brachyspira hyodysenteriae. Pentru tratamentul simptomelor clinice de enteropatie 
proliferativa si spirochetoza intestinala porcina asociate cu Lawsonia intracellularis 
si respectiv Brachyspira pilosicoli. Pentru tratamentul si prevenirea pneumoniei 
micoplasmice produsa de Mycoplasma hyopneumoniae.
SPECII TINTA: Pasari si porcine.
AMBALARE: 1 kg.
VALABILITATE: Valabilitate produs in ambalaj pentru comercializare: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a recipientului / ambalajului: 3 luni.
Valabilitate dupa reconstituire in apa de baut: 24 ore.

LAMULIN   10%   PREMIX      (pentru furaj medicamentat)

COMPOZITIE: Tiamulin hydrogen fumarate                   100,0 g / 1000,0 g
Clortetraciclina     236,0 g / 1000,0 g;  Excipient                             ad 1000,0 g
INDICATII: Pentru tratamentul si prevenirea dizenteriei porcine produsa de 
Brachyspira hyodysenteriae. Pentru tratamentul simptomelor clinice de enteropatie 
proliferativa si spirochetoza intestinala porcina asociate cu Lawsonia intracellularis 
si respectiv Brachyspira pilosicoli. Pentru tratamentul si prevenirea pneumoniei 
micoplasmice produsa de Mycoplasma hyopneumoniae.
SPECII TINTA: Porcine.
AMBALARE: Sac x 25 kg.
VALABILITATE: Valabilitata de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidera ambalajului: 3 luni.
Valabilitate dupa inglobare in furaj: 3 luni.

LINCO SOL 400 mg / g  PULBERE 
pentru utilizarea în apa de baut la porci şi pasari

COMPOZITIE:  Fiecare 1 Gram  contine:
Lincomicina (sub formá hidrocloridicá) 400 mg Pulbere alba sau aproape alba.
INDICATII: Se foloseste in tratamentul infectiilor cauzate de micoplasme si 
bacterii sensibile la Lincomycina, de exemplu:
Suine: dizenteria porcina, pneumonia micoplasmica.
Pasari: enterita necrotica produsa de Clostridium perfringens.
SPECII TINTA Suine si pasari (broiler, curci).
AMBALARE: 1,5 kg.
VALABILITATE: Valabilitata de la data fabricarii: 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidera ambalajului: 3 luni.
Valabilitate dupa dizolvare in apa de baut: 24 ore.

MILICOLI   SOLUTIE  ORALA

COMPOZITIE: Colistin (sulphate)   2.000.000 IU; Benzyl alcool  0.01 ml
Apă purificată  q.s.ad. 1 ml
INDICATII TERAPEUTICE: vitei, miei, porcine si pasari
Tratamentul afecţiunilor digestive – colistin susceptibile
Escherichia coli şi Salmonella.
SPECII TINTA: vitei, miei, porcine si pasari
AMBALARE: 5 L.
VALABILITATE : Valabilitata de la data fabricarii : 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidera ambalajului : 3 luni.
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OTC 50 FRANVET

COMPOZITIE: Oxytetracyline ( clorhidrat ) 0.50 g
                      Excipient Lactoză.  q.s.ad…1.00 g
INDICATII: În tratamentul şi prevenirea cazurilor de septicemie apărute în urma 
infecţiilor la nivelul aparatului respirator şi digestiv cu germeni sensibili la 
oxytetracyclină.
SPECII TINA: Viţei, miei, porcine, iepuri şi păsări. 
AMBALARE : 100g , 10kg.
VALABILITATE : Valabilitate produs in ambalaj pentru comercializare : 2 ani.
Valabilitate dupa prima deschidere a recipientului / ambalajului : 2 luni.
Valabilitate dupa reconstituire in apa de baut : 24 ore.
A se inchide dupa folosire.

LINCO FEED

COMPOZITIE /g:  Lincomicina (sub formá hidrocloridicá) 110 mg ; 
                                 Excipient  ad 1,00 g
INDICATII: Se utilizeaza pentru tratamentul dizenteriei porcine cauzata de 
Brachyspira  hyodysenteriae, pneumonia micoplasmica asociata cu Mycoplasma 
hyopneumoniae si enteropatia proliferativa asociata cu Lawsonia intracellularis.
AMBALARE: 25 kg.
VALABILITATE: Perioada de valabilitate a produsului: 2 ani.
Perioada de valabilitate a produsului dupa deschiderea ambalajului: 3 luni.
Perioada de valabilitate a produsului dupa incorporarea in furaj: 3 luni.

   TYLORAL   SOLUTIE  ORALA  PUDRA

COMPOZITIE: Tilozina (tratat)  100 000 000 U.I.; Excipienti  Q.S. pachet 100gr
INDICATII: Tratamentul infectiilor cauzate de germeni sensibili la tilozină la păsări de 
curte, porci și viței.
La păsări de curte: Prevenirea și tratamentul micoplasmozei aviare. 
La pui: Prevenirea enteritei necrotice cauzate de Clostridium perfringens, afectiuni 
respiratorii si digestive.
La curcani: Prevenirea și tratamentul sinuzitei infecțioase. 
La porci: Prevenirea enterite hemoragice și prevenirea pneumoniei enzootice. 
La viței: Prevenirea pneumonie la viței din cauza micoplasmei și Mannheimia 
haemoiytica
AMBALARE:  1 kg.
VALABILITATE: 2 ani de la data fabricatiei.
După diluare în apa de băut: 24 de ore. 
După diluarea în lapte: 2 ore. 
Păstrați ambalajul închis cu grijă.

TILOZINA 20%

Compozitie /100g: Tilozina 20 g ; Excipient ad pana  la 100 g
Actiune farmacoterapeutica:Tilozina este un antibiotic din grupa macrolidelor ca si 
eritromicina si spiramicina. Spectru de actiune : germeni Gram pozitivi si Negativi, 
protozoare, toxoplasma.  Tilozina are eficienta buna in bolile aparatului respirator (boli 
cronice respiratorii, micoplasmoza) la pasari, suine si bovine. 
Indicatii :
Vitei de lapte: pneumonie cauzata de micoplasme si / sau Pasteurella Multocida.
Pui de carne : boala cronica respiratorie.
Porcine : enterita necrotica, pneumonia enzootica

Mod de administrare si doze :
Vitei de lapte:1-2 g/100 l lapte praf timp de 5 zile 100-200 g/100 kg furaj  timp de 5 zile
Porcine:  50-100 g/100 l apa  timp de 5 zile         100-200 g/100 kg furaj  timp de 5 zile
Pui de carne: 100 g/100 l apa  timp de 5 zile               100 g/100 kg furaj  timp de 5 zile
Timp de asteptare: Pui de carne si porcine : 8 zile ;             Vitei de lapte : 12 zile.
AMBALARE: 10g , 5 kg.
VALABILITATE: 2 ani de la data fabricatiei.
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Acti'z  HYDRAActi'z  HYDRA        tablete efervescente

INDICATII: Stabilizarea echilibrului apei şi electroliţilor in organism.
Se utilizează în cazul în care există riscul aparitiei tulburărilor digestive, în timpul 
tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree). 
AMBALARE: Cutie cu cinci comprimate a 85 g. 
A se ţine departe de surse de căldură, în ambalajul original. 
VALABILITATE: 24 de luni

Acti'z  OLIGOActi'z  OLIGO    tablete efervescente

INDICATII: Protejarea pielii şi cresterea calitatii anexelor pielii (mamifere, păsări). 
Pregătirea pentru estru şi reproducere (mamifere, păsări).
Este un complex de microelemente cu rol important pentru organismul animal. 

Se foloseste in tratamentul carentelor minerale la toate speciile, respectiv in: 
hipotiroidism, anemie, tulburari cardiovasculare, diateza exudativa, in scaderea 
productiei de oua, deformari ale oaselor, pica, stress de orice natura, intarziere in 
dezvoltare, furaj de calitate slaba, in formarea penajului, mareste rezistenta 
epiteliilor si membranelor celulare la actiunea germenilor patogeni.
De asemenea stimuleaza cresterea si dezvolatrea sistemului osos, a functiei de 
reproducere, diminueaza stresul.
AMBALARE: Cutie cu cinci comprimate a 85 g. 
A se pastra la distanta de surse de căldură, în ambalajul original. 
VALABILITATE: 24 de luni.

Acti'z  VITAMINE BActi'z VITAMINE B       tablete efervescente

COMPOZITIE:  Lactoză (24%), bicarbonat de sodiu, săruri de calciu şi acizi 
organici.
INDICATII:  Acti'z®VITAMINE B este destinat pentru utilizare la toate speciile de 
mamifere,  păsări şi păsări de vânat crescute la fermă, în timpul perioadelor de 
reproducere, ouat, creştere şi năpârlire.  Forma efervescentă a 
Acti'z®VITAMINES B face ca produsul să fie foarte solubil şi uşor de administrat. 
Este recomandat in tratamentul tulburarilor de metabolism, ca tratament adjuvant 
in timpul vaccinarilor si administrarii antibioticelor, in  hipovitaminoze, stress si 
deficiente de furajare.
 Poate fi utilizat cu succes deoarece  potenteaza efectul antibioticelor, 
sulfonamidelor, coccidiostaticelor si reduce efectele secundare.
SPECII TINTA: Găini ouătoare, pui de carne, curcani, bibilici, raţe, păsări de 
vânat, mamifere.
AMBALARE:  Cutie cu cinci comprimate a 90 g. 
VALABILITATE: 12 luni.

Acti'z  ANTI OXActi'z  ANTI OX    tablete efervescente

INDICATII: Pregătirea pentru estru şi reproducere (mamifere, păsări). In preventia si 
tratamentul deficientelor de vitamina E si Seleniu: Encefalomacie, diateza 
exsudativa, distrofii ale muschilor scheletici la pui, miopatii musculare la curcani, 
distrofii musculare la boboci de rata si gasca, miopatii ale musculaturii scheletice si 
cardiace la porc, hepatoza, steatoza hepatica, microangiopatii la porc, anemie, 
miodistrofii la oi si vaci, tulburari de reproductie, stress si ca tratament adjuvant in 
perioda vaccinarilor si administrarii antibioticelor. Este un supliment nutritional, 
polivitaminic, recomandat pentru toate speciile.
AMBALARE:  Cutie cu cinci comprimate a 85 g. 
VALABILITATE: 36 de luni.



JOVIT C   PLUSJOVIT C   PLUS

COMPOZITIE: Vit. A 15 mil.UI,  Vit.D   3 mil UI, Vit.E 15.000 UI ,Vit. K  2,00 g,  Vit. B  3 3 1

2,10g ,Vit. B  0,20g, Vit. B   8.00g, Vit. B  2,00g, Vit.B  0,015g Panthenol 6,55g , acid 2 3 6 12

folic 0,175g, biotin 0,050g, Colin chloride 15,00g,   b-carotene0,01g, selenit de sodiu 
4000 UI, nicotinamida 20,00 g, metionina 0,90%, Treonina 0,60%, Triptofan 0,20%, 
Lizina 1,20%,  Vit. C 30,00 g, Exc. Qs pana la 1000ml.
INDICATII: Supliment vitaminic, pentru prevenirea stresului (la transport, vaccinare, 
etc) hipovitaminoze, cresterea productivitatii, rezistentei si a vitalitatii, stimuleaza 
troficitatea tesuturilor, regleaza procesele metabolice, potenteaza activitatea 
enzimelor, asigura o mai buna asimilare a furajelor, scade consumul specific si 
asigura o putere de aparare mai buna a organismului impotriva germenilor 
patogeni.Formula Jovit C Plus este bazata pe norme stiintifice si solutii folosite curent 
in practica.
AMBALARE: 100ml , 5L, 10, 20 L.
Perioada de asteptare: 0 zile.
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricarii.

VIT- B COMPLEXVIT- B COMPLEX     
Complex polivitaminic stabilizat , SOLUTIE ORALA 

COMPOZITIE: Vitamina B1 4,000 g, Vitamina B2 6,000 g, Vitamina B3 30,000 g
Vitamina B6 3,000 g, Vitamina B12 0,015 g,Panthenol 8,600 g,Biotina 0,030 g
Acid folic 0,500 g,Exp. q.s. pana la      1 000 ml
INDICATII: Este recomandat in tratamentul tulburarilor de metabolism, ca tratament 
adjuvant in timpul vaccinarilor si administrarii antibioticelor, in  hipovitaminoze, stress si 
deficiente de furajare.
 Poate fi utilizat cu succes deoarece  potenteaza efectul antibioticelor sulfonamidelor, 
coccidiostaticelor si reduce efectele secundare.
AMBALARE: 100 ml , 5L,10L, 20 L.
Perioada de asteptare: 0 zile.
VALABILITATE: 1 an de la data fabricatiei.

SELENIT  E  SOLSELENIT  E  SOL
Complex polivitaminic stabilizat , SOLUTIE ORALA

COMPOZITIE: Vit E  80.000 UI, Selenit de sodiu  400 mg,  
                         Exc. qs pana la  1000 ml
INDICATII: Este un supliment nutritional, polivitaminic, recomandat pentru toate 
speciile.  Se recomanda in tratamentul curativ si profilactic:

- la pasari, curcani: in distrofii musculare, pancreatita necrotica, 
encefalomalacie, diateza exudativa si in alte dereglari metabolice;

- la suine, ovine, caprine: miodistrofia enzootica, hipovitaminoza E, 
tulburari de reproductie

AMBALARE: 100ml ,5L , 10L , 20 L.
PERDIOADA DE ASTEPTARE: 0 zile.
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricatiei.

AD E  FORTE SOL3AD E  FORTE SOL3

COMPLEX POLIVITAMINIC STABILIZAT , SOLUTIE ORAL

COMPOZITIE: Vit A  20 mil UI, Vit D  3,6 mil UI, Vit E  10.000 UI,3

                          Exp qs pana la                                         100 ml
INDICATII: La toate speciile se utilizeaza in stress de transport, la tineret, la 
animalele gestante cu 2-3 saptamani inainte de fatare, creste rezistenta 
organismului, permite o dezvoltare armonioasa pe toata perioada exploatarii 
animalului. Rol important in stimularea metabolismului glucidic si lipidic, mareste 
rezistenta epiteliilor si membranelor celulare la actiunea germenilor patogeni, 
stimuleaza cresterea si dezvoltarea sistemului osos, a functiei de reproducere, 
dimuneaza stress-ul.
AMBALARE: 100 ml, 5 L, 10L, 20L.
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricatiei.
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AD ECK  SOL3AD ECK  SOL3

COMPLEX POLIVITAMINIC STABILIZAT, SOLUTIE ORALA

COMPOZITIE: Vit A  8 000 000 UI, Vit D    200 000 UI, Vit E (alfa tocoferol 92%) 3

1.000 mg, Vit C   20.000 mg, Vitamina K     15.000 mg,  Excipient  ad   1000 ml3

INDICATII:  La toate speciile se utilizeaza in stress de transport, la tineret, la 
animalele gestante cu 2-3 saptamani inainte de fatare, creste rezistenta 
organismului, permite o dezvoltare armonioasa pe toata perioada exploatarii 
animalului. Rol important in stimularea metabolismului glucidic si lipidic, mareste 
rezistenta epiteliilor si membranelor celulare la actiunea germenilor patogeni, 
stimuleaza cresterea si dezvoltarea sistemului osos, a functiei de reproducere, 
dimuneaza stress-ul. Are actiune antitoxica ( vit. C) si antihemoragica ( vit. A), 
antistress, asigura integritatea capilarelor, intervine in fixarea calciului si respiratia 
celulara.
AMBALARE: 100 ml, 5L , 10L , 20L .
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricatiei.

L – CARNITIN PlusL – CARNITIN Plus
Solutie orala

COMPOZITIE:  L-Carnitina 5.000 mg, Sorbitol 100 g, Vitamina B   500 mg, 6

                          Vitamina B   15,0 mg, Exp qs pana la 1000 ml.12

INDICATII:  Pasari, porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline, caini, pisici: stimularea 
apetitului, suport energetic, imbunatatirea performantelor in crestere si reproductive, 
stimulent in perioada de intarcare, diuretic, stimulent al functiilor hepatice si renale, 
stimulent in perioada de convalescenta sau post-stres, protector impotriva stresului  
termic, pe timpul gestatiei la mamifere.
L-Carnitin Plus are un rol important in troficizarea si protectia epiteliilor, in stari de 
stress de natura diferita, in timpul si dupa efectuarea tratamentelor cu antibiotice, 
rahitism, distrofii musculare, tulburari de reproductie (calduri linistite, infecunditate), 
in avitaminoze, reduce fragilitatea cojii de ou. 
AMBALARE : 100ml ,5L , 10 , 20 L.
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricatiei

CALCIU FURAJER VITAMINIZATCALCIU FURAJER VITAMINIZAT 
COMPOZTIE /g:  calciu (sub formă de carbonat)   380-400 mg, Vitamina B mononitrat l

1.4 mcg, Vitamina B    1.75 mcg, Vitamina B    2.1 mcg, Vitamina D 200UI, Vitamina E-2 6 3     

α   1UI

INDICATII: Produsul CALCIU VTIAMINIZAT se administrează la păsări de curte sau la 
cele de crestere in sistem intensiv (pui, găini, rațe, găște, curcani), păsări exotice și la 
animale mari și mici. Datorită conținutului de calciu, produsul este recomandat pentru 
carențele de calciu (hipocalcemie), în tratarea afecțiunilor sistemului osos, precum 
osteoporoza, osteomalacia în rahitism. Carbonatul de calciu conferă produsului 
proprietăți anti-acide. Aportul de vitamine este indicat în cazul deficienților datorate unei 
diete necorespunzătoare, în perioadele de stress și de convalescentă a animalelor.

AMBALARE: 4 kg.

VALABILITATE: Nelimitat.

Vitamina C    Pulvis
Acid Ascorbic 99,9%
Vitamina C    Pulvis
Acid Ascorbic 99,9%

COMPOZITIE: Acid ascorbic 99,92%
ACTIUNE: Vitamina C stimuleaza procesele de oxidoreducere tisulara si are actiune 
antitoxica si antiinfectioasa; contribuie la mentinerea integritatii capilarelor si a tesutului 
osos, favorizand fixarea calciului. Intervine in cicatrizarea leziunilor si in coagularea 
sangelui. Are actiune desensibilizanta si mareste eficacitatea tratamentului cu 
antimicrobiene.
SPECII TINA: Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, pasari, porumbei, canide si 
felide.
INDICATII: In stari hemoragice, toxice, in timpul convalescentei, in stari postoperatorii 
sau ca tratament adjuvant in bolile infectioase si metabolice. Vitamina C poate fi 
administrata ca supliment in gestatie si lactatie, mai ales ca viteii au nevoie, in primele 
doua saptamani, de un aport exogen de vitamina C prin lapte. Vitamina C are un rol 
esential in reglarea activitatii cardiace si respiratorii, fiind utilizata cu rezultate foarte 
bune in prevenirea socului termic.
MOD DE ADMMINISTRARE SI DOZE: in apa de baut cat si in furaj, dozele fiind 
cuprinse intre: 20gr respectiv 30gr (in cazul severe)/ 100 litri apa sau 100 kg furaj.
TIMP DE ASTEPTARE: 0 zile.
AMBALARE: 25 kg.
VALABILITATE: 3 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



SPERMAX  PlusSPERMAX  Plus
Catalizator pentru producerea spermei, maximum pentru vieri!

COMPOZITIE: concentrat de proteine din soia, concentrat de proteine din cartofi,  
vitamine,  MCP,  microelemente, aminoacizi , ulei de pește, anticoagulanti , 
antioxidant (E 321)
AMBALARE: 4,2 kg.
VALABILITATE: 1 an.

CA P Super PlusCA P Super Plus

INDICATII: Asigură toate mineralele şi oligoelementele care sunt vitale pentru osteogeneză, 

Contribuie la prevenirea şchiopăturii şi a altor forme de tulburări de locomoţie.

Susţine capacitatea de rezistenţă faţă de boli, procesul de creştere şi de reproducţie.

Contribuie la susţinerea calităţii cojii oului şi a fertilităţii în rândul păsărilor ouătoare.

Reduce valoarea pH-ului în apa de baut.
AMABALARE: 5L.
VALABILITATE: 2 ani.

MAGGOTS GRMAGGOTS GR

COMPOZITIE:  Ciromazină                   2,00% 
UTILIZARE: Insecticid - Larvicid utilizat pentru combaterea larvelor de muşte în 
adăposturile de animale. Conţine un component cu potenţial de întrerupere a 
creşterii şi dezvoltării tuturor speciilor de muşte.
Adăposturi de bovine; Adăposturi de porcine; Adăposturi de păsări
Alte tipuri de adăposturi/unităţi.
Important ! MAGGOTS GR este destinat aplicării doar în zonele de înmulţire a 
muştelor. Nu este destinat aplicării pe locurile de odihnă ale muştelor (pereţi, tavan 
etc.), produsul neavând niciun efect asupra muştelor adulte.
CONDIŢII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE: Se va păstra la distanţă de alimente, 
băuturi sau furaje pentru animale .
Se va păstra în ambalajul original, bine închis, sigilat.
AMBALARE: 5kg.
VALABILITATE: 5 ani.

SHEILA  RB1SHEILA  RB1
Insecticid granulat conceput pentru combaterea
muştelor din adăposturile pentru animale 

COMPOZITIE: 1% azamethiphos
INDICATII: SHEILA RB1 este un produs insecticid conceput pentru combaterea 
muştelor domestice din locaţiile de creştere a animalelor. In aceasta prezentare 
produsul este mai atrăgător pentru muşte. SHEILA RB1 este un produs gata pentru 
utilizare,  folosindu-se ca atare. Procedura inovationala de fabricare face posibila 
optimizarea ingestiei de catre insecte a ingredientului activ.
AMBALARE: 125 g.
VALABILIATE: 2 ani. 

TOLTRAMAX  50 mg/mlTOLTRAMAX  50 mg/ml

COMPOZITIE /ml: Toltrazuril  50 mg , 
Excipienti: Benzoat de sodiu( E211)  2 mg, Propionat de sodiu(E281)  2 mg
INDICATII TERAPEUTICE: Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei 
neonatale la purcei (avand varsta de 3-5 zile) in ferme cu antecedente confirmate de 
coccidioza, produsa de Isospora suis
Specii tinta:Porcine (purcei avand varsta de 3-5 zile).
TIMP DE ASTEPTARE: Carne si organe: 77 zile.
AMBALARE: flacon 250 ml , 1000ml.
VALABILITATE: 2 ani .
Perioada de valabilitate dupa deschiderea flaconului: 3 luni.

  
  

P
H

Y
L

A
X

IA
  
 

P
H

A
R

M
A

R
O

M
A

N
T

IP
A

R
A

Z
IT

A
R

E
A

N
T

IP
A

R
A

Z
IT

A
R

E

77

V
IT

A
M

IN
E

V
IT

A
M

IN
E



  
  

P
H

Y
L

A
X

IA
  
 

P
H

A
R

M
A

R
O

M

88

A
N

T
IP

A
R

A
Z

IT
A

R
E

A
N

T
IP

A
R

A
Z

IT
A

R
E

Piret-MixPiret-Mix
Pulbere Insecticidă

COMPOZITIE:
· Piretrine Naturale 0,05%: (CAS No: 8003-34-7, EINECS No: 232-319-8, 

Index No: 613-022-00-6)
· Permetrină 0,06%: (CAS No: 52645-53-1, EINECS No: 258-067-9, Index 

No: 613-058-00-2)
INDICTII : Insecticid de suprafaţă: pentru combaterea insectelor cu habitat 
domestic (pureci, capuse, paduchi etc.) localizate pe caini si animale sau pasari 
ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). 
(Utilizare sanitar – veterinară).
AMBALARE: Flacon 100 g
VALABILITATE: 2 ani de la data fabricării, păstrat în condiţii corespunzătoare.

Piret Mix Plus Spray
Spray Insecticid

COMPOZITIE:
· Piretrine Naturale 0,08%: (CAS No: 8003-34-7, EINECS No: 232-319-8, 

Index No: 613-022-00-6)
· Permetrină 0,09%: (CAS No: 52645-53-1, EINECS No: 258-067-9, Index 

No: 613-058-00-2)
INDICATII: Insecticid pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, 
căpuşe, păduchi etc.) sensibile la piretrină şi permetrină, localizate pe câini şi 
animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). 
(Utilizare sanitar – veterinară).
Poate fi utilizat şi împotriva insectelor cu mod de viaţă ascuns (purici, ploşniţe, 
păduchi, furnici, căpuşe etc), cu habitat în vecinătatea animalelor sau în mediul de 
creştere al acestora (crăpături, cuiburi, locuri ascunse umede, coşuri, preşuri, pături 
etc.).
AMBALARE: FLACON 200ml  , 500ml.
VALABILITATE: 2 ani de la data fabricării, păstrat în condiţii corespunzătoare.

TWENTY 1 WPTWENTY 1 WP

PROPRIETATI: TWENTY 1 WP este o pudră solubilă în apă pe bază de 10% 
azametifos, avand ca atractant Z 9 TRICOSENE. Produsul se aplică ca un strat 
( pelicula), prin pensulare sau pulverizare, având o acţiune rapidă şi de lungă durată 
(6-8 saptamani).
INDICATII: Insecticid pentru combaterea muştelor în adăposturile pentru animale 
(grajduri pentru vaci, cai, porcine, păsări de curte…).
Prin proprietatile sale, Azametifosul poate fi folosit in controlul unei varietati mari de 
insecte, cum ar fi: muste, furnici, gandaci negri de bucatarie, tantari, Lepisma 
saccharina (pestisor argintiu), viespi, larve de insecte, Alphitobius diaperinus,  etc.
AMBALARE: 125g , 500g, 1kg , 10kg .
VALABILITATE: 3 ani.
Perioada de valabilitate dupa deschiderea flaconului: 24 luni

ALFA MUSCIDEALFA MUSCIDE

COMPOZITIE: 3% azamethiphos.
PROPRIETATI: ALFA MUSCIDE este o pulbere solubilă în apă 
 Produsul se aplică pe suprafeţe şi are acţiune rapidă şi de durată.
INDICATII: Pulbere insecticidă pentru combaterea muştelor în clădirile din fermele 
de animale (grajduri de vaci, boxe, hale de porci, baterii de păsări etc.).
AMBALRE:  100 g, 1 kg , 25 kg.
VALABILIATATE: 3 ani.
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COXSAN COXSAN      
Solutie orala si premix
Descrierea produsului: Supliment alimentar ce contine  uleiuri esențiale ce se dizolva în apa 
de băut. Supliment alimentar ce contine uleiuri esentiale sub forma de premix.
Compoziție: Coxsan are in compozitia sa uleiuri esentiale de oregano si usturoi, avand o 
cantitate totala de peste 130 g substante active per  litru produs.
Mod de administrare si doze: Prevenirea Coccidiozei la pasari Administrarea orală: 250 
ml de Coxsan / 1.000 l de apă potabilă, timp de 2 zile consecutiv pe săptămână. 
* Dacă apar fecale moi după 3-4 zile, se recomandă tratament suplimentar  24 de ore, urmat 
de programul obișnuit.
Prevenirea coccidiozei la rumegatoare: Administrarea orală: Pentru viței 2 ml / animal / zi, 
adăugat direct în lapte. Tratament pentru 14 -21 zile. 
Nu au fost observate efecte secundare.
Prevenirea enteritei necrotice si a coccidiozei la purcei: 
Perioada de pre-starter (înțărcare până la 6 săptămâni sau 13 kg greutate corporală)
Administrarea orală: 250 ml de Coxsan / 1.000 l de apă de băut, timp de 3 zile consecutiv pe 
săptămână.
Pentru perioada starter (6 săptămâni până la 2 luni sau 22 kg greutate corporală)
Coxsan premix 350 g / tona de furaje
* Se utilizeaza Coxsan 250 ml / 1.000 l de apă de băut timp de 2 zile consecutiv dacă apar 
tulburări digestive.
Avantaje:   - Cresterea eficientei productive

             - Controlul patogenitatii la nivel intestinal
             - Îmbunătățește tranzitul gastro-intestinal
             - Absorbtie ridicata a nutrientilor
             - Îmbunătățește răspunsul imun și starea animalelor

Ambalare: Flacon 1L.
Valabilitate: 18 luni.

DYNAIDDYNAID
Aditiv pentru hrana animalelor (preamestec)
COMPOZITIE: Oregano 1,0%, Thymi 1,5%, Castanea sativa 7,0%, Furaje masă 90,5%.
DESCRIERE: Dynaid este un preparat complex nutritiv care conţine un amestec omogen de uleiuri 
volatile si acizi organici, care are o influenţă pozitivă asupra sistemului gastro-intestinal.
SPECII TINTA: Porci.
AMBALARE: 100 g, 25 kg.
VALABILITATE: 12 luni in ambalajul original, intact.

DYSANTICDYSANTIC
Pentru prevenirea diareei dizenterice la porcine

Produsul DYSANTIC contine extracte de plante, ce duc la cresterea  multiplicarii de 
Lactobacili, extract de seminte St. John (Ceratonia siliqua) – cu efect bactericid si 
imunostimulator si thyme (Thymus vulgaris) – cu efect bactericid.
Acest amestec se materii prime pentru furaje ajuta la prevenirea bolilor tractului digestiv 
cauzate de Brachyspira hyodisenteriaesi si alti agenti microbieni ( cu exceptia E. coli).
Pentru prevenirea bolilor gastrointestinale : 1 kg / to furaj.

- produsul se preteaza folosirii concomitente cu orice medicament de uz veterinar;
- insolubil in apa;
- timp de asteptare: 0 zile;
AMBALARE: 25 kg.
VALABILIATATE: 12 luni in ambalajul original, intact.

LICOROLLICOROL
Supliment alimentar ce contine uleiuri esențiale ce se dizolva în apa de băut
Compoziție: Licorol are in compozitia sa uleiuri esentiale de mentol si eucaliptol, avand o cantitate 
totala de 200g per litru produs.
Mod de administrare si doze: Probleme respiratorii: Administrare orală: 250 ml de Licorol / 1.000 
l  d e  a p a  d e  b ă u t  t i m p  d e  1 2  o r e  p e  z i ,  t i m p  d e  m a x i m  4  z i l e .
Administrarea prin pulverizare (sprayere): Pentru 20.000 de pui de carne se diluează 200 ml de 
Licorol în 10 I de apă. Se administreaza de două ori pe săptămână.
În cazul în care consumul de apă este redus în timpul tratamentului cu Licorol se reduce doza la 200 
ml / 1.000 l de apă. Nu au fost constatate reacții adverse.
Recomandari: In preventia problemelor respiratorii.
- După vaccinarea bolii Newcastle.
- După vaccinarea bronșitei infecțioase.
-În timpul sezonului călduros și a temperaturilor ridicate, pentru a evita dificultățile de respirație.
  Mucoasa membranelor.
     - Pe durata ultimei saptamani, înainte de sacrificare.
Ambalare: Flacon 1L.
Valabilitate: 18 luni.



NORA   PASTA DIF  (RACAN)NORA   PASTA DIF  (RACAN)

COMPOZITIE:0,005% difenacoum;
INDICATII: Nora Pasta Dif este activ in combaterea sobolanilor si soarecilor, 
fiind prezentat in plicuri de aproximativ 10 gr., hidrofug, microporos, destinat 
deratizarilor in ferme de animale, hale, silozuri,depozite, magazine,  etc.
DOMENIUL DE UTILIZARE: Nora Pasta Dif se utilizeaza pentru combaterea 
rapida si eficienta a rozatoarelor in locuri uscate si umede.
DEPOZITARE SI MANIPULARE: raticidul se pastreaza in locuri uscate, 
izolate, separate de alimente si furaje, in ambalajul original, astfel incat cei 
neavizati, copii, animale domestice sa nu aiba acces.
 In timpul manipularii se vor purta manusi de protectie.
AMBALARE: 250g, 500g , 10 kg.
Valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei;

STRONG PASTA STRONG PASTA 

COMPOZITIE: 0,004% brodifacoum.
INDICATII: Strong Pasta este activ in combaterea sobolanilor si soarecilor, 
fiind prezentat in plicuri de aproximativ 10 gr., hidrofug, microporos, destinat 
deratizarilor in ferme de animale, hale, silozuri,depozite, magazine,  etc.
DOMENIUL DE UTILIZARE: Strong Pasta se utilizeaza pentru combaterea 
rapida si eficienta a rozatoarelor in locuri uscate si umede.
DEPOZITARE SI MANIPULARE: raticidul se pastreaza in locuri uscate, 
izolate, separate de alimente si furaje, in ambalajul original, astfel incat cei 
neavizati, copii, animale domestice sa nu aiba acces.
 In timpul manipularii se vor purta manusi de protectie.
AMABALRE:  250g, 500g , 10Kg.
VALABILITATE: 3 ani de la data fabricatiei;

PROBLOC    PROBLOC    
Momeala sub forma de bloc cerat cu raticid, gata de utilizare, de culoare 
rosu trandafiriu.

COMPOZITIE:  difenacoum 0,005% (m/m); CAS No: 56073-07-5, 
CE No: 259-978-4)
TIP: Momeala sub forma de bloc cerat cu raticid, gata de utilizare, de culoare 
rosu trandafiriu.
DOMENIU DE UTILIZARE: PROBLOC se utilizeaza pentru combaterea rapida si 
eficienta a rozatoarelor in locuri uscate si umede, in interiorul si exteriorul 
cladirilor, in locurile de evacuare a deseurilor si in spatii deschise, de-a lungul 
cailor de circulatie a rozatoarelor.  PROBLOC este activ in combaterea 
sobolanilor si soarecilor, fiind prezentat sub forma de bloc cerat de aproximativ 
25 g,  destinat deratizarilor in ferme de animale, hale, silozuri,depozite, 
magazine, canale, etc.
DEPOZITARE SI MANIPULARE: raticidul se pastreaza in locuri uscate, izolate, 
racoroase, bine ventilate, separate de alimente si furaje, in ambalajul original, 
astfel incat cei neavizati, copii, animale domestice, sa nu aiba acces. In timpul 
manipularii se vor purta manusi de protectie. 
AMBALARE: 200 gr, 400 gr, 10 kg.
VALABILIATATE: 3 ani de la data fabricatiei.

ProSid TB 102 
Premix
ProSid TB 102 
Premix

Utilizat numai in hrana animalelor 
Compozitie: Bentonita 80% , Drojdie , Lianti.  
Specii tinta: Porc , Pasare.
Mod de administrare si doze: Amestecat in hrana animalelor urmand cantitatea 
in tona de furaj:1- 4kg /t.
Culoare nu are nici un efect asupra eficacitatii.
Aceste informatii sunt bazate pe testele efectuate in laboratoare de specialitate. 
Ambalare: Sac 25 kg. 
Depozitare: La loc uscat , racoros si ferit de lumina.
Valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei. 
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VULCANO COLLE

Vulcano colle este un lipici inodor, incolor, nu este inflamabil, toxic si isi 
mentine in timp caracteristicile de adeziv, fiind rezistent la apa si umiditate

INDICATII: se aplica Vulcano colle pe suport (lemn, plastic, hartie, carton) in fasii, la o 
distanta de 4-5 cm intre ele. Intr-o jumatate de ora lipiciul se intinde si acopera 
integral suportul, fiind gata pentru a fi folosit.
Contra sobolanilor si soarecilor capcanele  cu lipici se pot garnisi cu branza, paine 
sau sunca. 
Contra insectelor ( furnici, muste, gandaci de bucatarie,tantari, paianjeni, etc.) benzile 
cu lipici Vulcano colle  vor fi amplasate in apropierea ferestrelor. 
Cantitatea de lipici care se foloseste depinde de dimensiunea capturii. Eventualele  
reziduuri de de lipici se inlatura cu benzina.
Benzile cu lipici Vulcano colle pot fi amplasate in camara, depozite de produse 
alimentare sau spatii unde substantele toxice nu pot fi utilizate.
AMBALARE: Tub 135 g.

TRIPURICIDE

COMPOZITIE: Concentrat hidrosolubil lichid: 
ParaChloro Meta Cresol (Chloro-4-methyl-3-phenol) 100 g / L (CAS No.59-50-7, EC No. 
200-431-6)
Chloropene (2-Benzyl-4-chlorophenol) 50 g / L (CAS No. 120-32-1, Ec.No. 204-385-8)
INDICATII: (Concentrat lichid) dezinfectant de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare 
pentru încălţăminte, dezinfectoare rutiere pentru roţile autovehiculelor), pentru utilizare 
profesională în industria alimentară şi unităţi (ferme) zootehnice. Produsul este eficient 
împotriva bacteriilor, fungilor, viruşilor, nematodelor şi coccidiilor (oochiştilor). Este 
recomandat la toate speciile de animale de fermă: porcine, păsări, rumegătoare, ovine şi 
caprine. Dozajul utilizat este dependent de situaţia patologică întâlnită sau de metoda de 
utilizare (dezinfectoare de încălţăminte, sprayere etc.) şi nu de specia animală.
AMBALARE:   20 L.
VALABILITATE:  3 ani, păstrat în ambalajul original.

FRANBACTOL

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE DIN CRESCATORIILE DE ANIMALE
        A SE UTILIZA NUMAI DE CATRE PERSONAL SPECIALIZAT

COMPOZITIE: -concentrat lichid hidrosolubil continand : Clorura de alchil dimetil benzil 
amoniu - CAS n° 68424-85-1 : 130 g/l, Glutaraldehida - CAS n° 111-30-8 : 75 g/l
DOZE DE UTILIZARE: Incinte si suprafete din fermele de animale:
 Bactericid 0,5 %, Virucid 2,0 %, Fungicid 2,0 %
Tratamentul bactericid al suprafetelor cu termo- nebulizatorul 2.5ml/m3.
A se pastra produsul in ambalajul original, protejat de lumina si inghet.
AMBALARE: 20 L.
VALABILITATE: 3 ani.

RACO
Momeala cereale cu raticid, gata de utilizare, de culoare rosie.

COMPOZITIE: difenacoum 0,005% (m/m); CAS No: 56073-07-5, CE No: 259-
978-4)
DOMENIUL DE UTILIZARE: RACO se utilizeaza pentru combaterea rapida si 
eficienta a rozatoarelor in locuri uscate si umede, in interiorul si exteriorul 
cladirilor, in locurile de evacuare a deseurilor si in spatii deschise, de-a lungul 
cailor de circulatie a rozatoarelor. RACO este activ in combaterea sobolanilor si 
soarecilor, fiind prezentat in plicuri de aproximativ 10 g, hidrofug, microporos, 
destinat deratizarilor in ferme de animale, hale, silozuri,depozite, magazine,  etc.
DEPOZITARE SI MANIPULARE: raticidul se pastreaza in locuri racoroase,  
uscate, izolate, separate de alimente si furaje, in ambalajul original, astfel incat cei 
neavizati, copii, animale domestice, sa nu aiba acces. In timpul manipularii se vor 
purta manusi de protectie. 
AMBALARE: 200 gr, 400 gr, 5 kg, 10 kg.
VALABILITATE: 3 ani de la data fabricatiei.
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VULKAN

COMPOZITIE: Compuşi cuaternari de amoniu, Clorură de Benzyl-C12-16-Alchildimetil  
238,0 g / L (23,30% w/w), Glutaral (glutaraldehidă)151,5 g/ L (14,90% w/w), Clorură de 
Didecil Dimetil Amoniu  24,5 g / L (2,4% w/w)
ALTI COMPONENTI: Acid citric, Terpinolene, Dipentene
INDICATII: VULKAN este un dezinfectant lichid de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare 
pentru încălţăminte, roţi) pentru utilizare profesională în industria alimentară, de preparare a 
furajelor şi în unităţi (ferme) zootehnice. 
Produsul este eficient împotriva bacteriilor, fungilor şi viruşilor. VULKAN este indicat pentru 
toate speciile de animale de fermă: porcine, păsări, rumegătoare, ovine şi caprine.
AMBALARE: 20 L.
VALABILITATE: 3 ani, păstrat în ambalajul original.

VIRKON S  

COMPOZITIE: Compusi de peroxigen, surfactant, acizi organici si un tampon anorganic.
PROPRIETATI GENERALE: Virkon S dezinfectant puternic cu spectru larg
- Eficace impotriva unui sepctru larg de microorganisme patogene ce cauzeaza boli
- Versatilitate mare
- Eficace impotriva a 65 de tulpini de virusuri din peste 19 familii virale, 400 de tulpini 
bacteriene si peste 100 de tulpini de fungi.
- Combatant impotriva bolilor de interes major: gripa aviara (H5N1), boala Newcastle, febra 
porcina clasica si febra aftoasa.
-Dezinfectia suprafetelor, apei si aerului, in apa dura, pe suprafete poroase, la temperaturi 
scazute si in prezenta materiei organice.
AMABALARE: 10 kg.
VALABILIATE: 3 ani.

HYPEROX

Hyperox combină flexibilitatea mare de aplicare şi activitatea cu spectru larg cu 
eficacitatea împotriva virusurilor, bacteriilor, fungilor şi sporilor la temperaturi scăzute 
şi în prezenţa materiei organice. Aceste calitati unice fac ca dezinfectantul pe baza de 
acid peracetic, Hyperox, sa fie o alegere ideala pentru : dezinfectia suprafetelor, 
echipamentelor, sistemelor de alimentare cu apa si pentru nebulizarea termica.

COMPOZITIE: Hyperox® este o soluţie apoasă de acid peracetic, peroxid de hidrogen, acid 
acetic şi surfactant, având miros de oţet.
PROPROETATI GENERALE:  Dezinfectant cu spectru larg, puternic
Formulă stabilizată brevetată, Eficacitate excepţională la temperaturi scăzute
Eficace în prezenţa materiei organice, Economic când este utilizat ca dezinfectant prin 
nebulizare,Rapid biodegradabil în mediul înconjurător, Soluţie apoasă incoloră. Nu pătează
AMBALARE: 20 L.
VALABILITATE: 3 ani.

BIOSOLVE  ® E

DETERGENT SUPERIOR CU PUTERE MARE DE CURĂ TARE

COMPOZITIE: Amestec puternic alcalin de surfactanţi ne-ionici şi
amfoteri într-o soluţie apoasă ce înglobează un
sechestrant pentru eficacitate în apă dură.
PROPRIETATI GENERALE:
Formulă alcalină nouă şi puternică
Capacitate de clătire îmbunătătită
Curătare excelentă, degresant cu proprietăti de spumare
Conceput pentru a completa tehnologiile de dezinfectare moderne
Este folosit în industria de prelucrare a alimentelor, incubatoare şi ferme
Nu decolorează, Nu pătează.
AMBALARE: 20L.
VALABILITATE: 3 ani pentru produsul concentrat. 
Produsul diluat are un termen de valabilitate de o saptamana daca e nefolosit



DIEMASAN
O SOLUŢIE NOUĂ PENTRU TRATAREA ONGLOANELOR

INDICATII GENERALE:  Diemasan este o soluţie dezinfectantă pe bază de 
cupru, sulfat de aluminiu, săruri quaternare amoniacale special creat pentru 
dezinfecţia ongloanelor, a extremităţilor la animale.
AMBALARE: 100ml , 1 L , 20 L , 30 L.  
VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei.

PEROXID
Soluţie acidă pt. spălarea şi dezinfecţia aparetelor de muls, 
a instalaţiilor de muls, a tancurilor de răcire, a sistemelor CIP, etc

COMPOZITIE:
Orthophosphoric acid    v28 %
Sulphuric acid                  v4  %
Acid Peracetic                   v1 %
Hydrogen peroxide       3  %
Apă  pana la                     100 %
AMBALARE: 20 L , 35 L.
VALABILITATE: 6 LUNI.

BIOCLEAN-BIOCIDE

COMPOZIŢIE MODERNĂ, FĂRĂ FORMALDEHIDĂ PENTRU ORICE TIP DE 
SUPRAFAŢĂ

COMPOZITIE: substanţe amoniacale quaternare, glutaraldehyde şi izopropanol
Se foloseşte în concentraţii diferite, în funcţie de suprafaţă, şi anume:
Pt. dezinfecţia uneltelor, grajdurilor: în concentraţie de 0,25 % ( 25 ml/ l apă)
Pt. dezinfecţia vadurilor, filtrelor sanitare din ferme,  în concentraţie de 0,50 % (50ml 
/ l apă)

3Pt. dezinfecţia împrejurimii grajdurilor prin pulverizare: 0,75 % + 4 l apă / 1000 m
Timp de contact necesar: 10 minute.
AMBALARE: 20 L.
VALABILITATE:  3 ani.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: a se feri de îngheţ.

  
  

P
H

Y
L

A
X

IA
  
 

P
H

A
R

M
A

R
O

M

13

D
E

Z
IN

F
E

C
T
A

N
T

I

BIOCLEAN SUPER BAZIFOAM 
Degresant, detartrant cu pH alcalin 

COMPOZITIE: Hidroxid de potasiu 10% , Hidroxid de sodiu 10%, 
Surfactant non-ionic, Surfactant amfoteric.
Desgresant, detartrant spumant cu pH alcalin, pentru suprafete foarte murdare din 
industria alimentara si zootehnie.
Se foloseste in concentratie 1-3%, temperatura apei 30-40º C, maximum 50º C, cu 
aparate de inalta presiune, timp de 10 min., clatire cu apa rece cu aparate de inalte 
presiune , se asteapta uscarea completa a suprafetelor.
Nu se foloseste pe suprafete din Aluminiu si Zinc sau aliaje ale acestora! 
Timp de contact necesar: 10 minute.
AMBALARE: 22 L.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: a se feri de razele soarelui si îngheţ.
VALABILITATE:  12 luni de la data fabricatiei.

AMBICIDE

Ambicide actioneaza prin distrugerea membranei citoplasmice, fapt ce cauzeaza 
pierderea componenetelor intracelulare vitale si precipitarea continutului celulelor, 
conducand la moartea celulei.
COMPOZITIE: Un amestec sinergic si unic de alchilamina tertiara si compusi 
cuaternari de amoniu cu catena dubla, la care se adauga un agent de spumare pentru 
a oferii  o spumare excelenta.
MOD DE UTILIZARE SI DOZE: Dezinfectia suprafetelor:
Pulverizare: Solutie intre 0.5 - 1% (1:200 - 1:100 dilutie) 300ml/m².
Spumare: Solutie 2% (1:500 dilutie) 250ml/m².
DEPOZITARE: La loc uscat si racoros, nu in apropierea altor produse.
AMBALARE: 20 l. 
VALABILITATE: 3 ani. 
Produsul diluat este valabil timp de o saptamana daca nu este utilizat. 
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TINEOLA

Capcane pentru molii de haine

AMBALARE: cutie cu 2 capcane cu adeziv, gata de utilizare, 
ambalate separat in pelicula.

PLODIA

Capcana pentru molii alimentare.

AMBALARE: cutie cu 2 capcane cu adeziv, gata de utilizare, 
ambalate separat in pelicula.

VULCANO GLUE 
Capcane de unica folosinta

5 Capcane de unica folosinta, care lasa mainile curate
Distrugerea biologica a gandacilor.
Amplasati capcana in locurile unde presupuneti ca umbla 
gandaci (taracanii)
Nu prezinta pericol pentru copii sau animale de companie
Eficienta: 3 - 4 saptamani de la deschidere.

RUMAK  GEL INCALZIRE - RACIRE

Gel cu efect de incalzire - racire si de relaxare cu ingrediente naturale.
COMPOZITIE: Camfor, extract de castane salbatice, mentol, excipienti.
INDICATII: Regenereaza si relaxeaza musculatura, tendonele si ligamentele
In cazul traumatismelor recente ale muschilor, tendoanelor si articulatiilor,
c u m  a r  fi  e c h i m o z e ,  e n t o r s e ,  l u x a t i i ,  d u r e r i  r e u m a t i c e . 
Se poate utiliza si dupa antrenamente intense sau dupa competitii.
AMBALARE: 250 g ,500 g.  

RUMAK  GEL INCALZIRE 

COMPOZITIE: Ulei esential din ardei, ulei de terebentina, ulei de eucalipt
extract de castane salbatice, camfor, excipienti.
INDICATII: Gelul se aplica ca o cataplasma pentru a accelera incalzirea si 
regenerarea tisulara. Aceasta se aplica si pentru a reduce inflamatia , In cazul 
tumefierilor non-bacteriene ale musculaturii, tendoanelor si articulatiilor. Uleiul 
esential de ardei iute accelereaza circulatia sangelui si determina dilatarea 
venulelor de la nivel local. Are efect antireumatic si antinevralgic (mai ales in 
cazul afectiunilor care se agraveaza la frig si umezeala ). Hipertemiant si 
rubefiant.
AMBALARE: 250 g ,500 g.  

SAMPON  BELA

Sampon antiparazitant pentru caini 
AMBALARE: 230ml


