
VIGOSINE LIQ. 

  

Balení: 

5 l 

Léková forma: 

dietetický přípravek 

Aktivní látka: 

Carnitini hydrochloridum, Sorbitolum, Magnesii sulfas, Herbářům extractum 

Detail: 

Popis: 

Skupina: 

Veterinární produkty 

Zvíře: 

Prase, Skot, Ovce, Kůň, Drůbež 

Držitel rozhodnutí 

o schválení: 

Céva Animal Health Slovakia spol. s r.o., Račianska 77, 

831 02 Bratislava, Slovenská republika 

Výrobce: 
CÉVA SANTE ANIMALE, La Ballastiere, B.P. 126, 33501 

LIBOURNE, Francie. 

Složení přípravku: 
Carnitini hydrochloridum, Sorbitolum, Magnesii sulfas, Herbářům 

extractum. 

Popis přípravku: Čirá světle žlutá až oranžová kapalina. 

Užití: 

Dietetický přípravek. Vigosine je kombinace přirozených rostlinných 

extraktů upravující hlavní metabolické funkce u všech druhů zvířat, 

u kterých probíhá intenzivní výkrm. Karnitin je přirozená molekula 

vznikající jako produkt metabolické syntézy lyzínu a metioninu. Účastní 

se oxidace mastných kyselin, čímž umožňuje jejich průnik do 

mitochondrií. Tím zlepšuje využití zdrojů energie buňkami, a hraje tak 

důležitou roli v energetickém metabolizmu savců. Zkracuje dobu 

kompenzace po zvýšené námaze, zlepšuje rekonvalescenci a povzbuzuje 

chuť k příjmu potravy. Sorbitol se z 80 % metabolizuje v játrech 
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v glykogen, přičemž vzniká vysoká hladina energie (4 Kcal/kg). Působí 

diureticky a podporuje funkci žlučového měchýře. Síran horečnatý 

urychluje střevní pasáž a kvalitnějším využitím krmiva v trávícím traktu 

napomáhá růstu. Snižuje pravděpodobnost výskytu nedostatku hořčíku, 

která může být pro selata letální. 

Způsob použití: Perorálně v pitné vodě nebo krmivu. 

Extenzívně: stimulace chuti, zdroj energie, diuretikum. 

Intenzívně: 

stimulace chuti po stresu, zvýšení přísunu energie, zlepšení kondice 

v období odstavu, lepší konverze živin u koní, skotu, ovcí, koz, prasat, 

drůbeže. Denně po dobu 5-10 dnů. Kůň, skot: 20 – 50 ml, telata: 15-20 

ml, prasata: 15-40 ml, selata: 1 – 2 ml, ovce, kozy : 3 – 10 ml, jehňata, 

kůzlata: 1-5 ml, drůbež: 1-2 ml. 

Druh obalu: a/, b/,c/ HDPE kanystr se šroubovacím uzávěrem. 

Velikost balení: a/ lx 250 ml, b/ 1 x 1 1, c/ 1 x 5 1. 

Příbalová informace: Součástí obalu. 

Způsob uchovávání: Při teplotě 15-25°C. 

Doba použitelnosti: 36 měsíců. 

Bezpečnostní opatření: Chraňte před dětmi. 

Velikost kontrolního vzorku: 2 orig. balení 250 ml 

Označení: Prodejný bez omezení. 
 


