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وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ AD3EC

ﺳﯿﺪاوﯾﺖ

®

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  /ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﮐﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺐ:

ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺣﺎوی:

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) Aﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت(  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰................................واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) D3ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻠﺴﯿﻔﺮول ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل(  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰...........واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) Eدی ال-آﻟﻔﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول اﺳﺘﺎت(  ۱۰ .................................ﮔﺮم
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) Cاﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ(  ۱۰۰ ...............................................ﮔﺮم
ﻣﻮادﺟﺎﻧﺒﯽ وﺣﺎﻣﻞ ﺗﺎ  ۱ .............................................................ﻟﯿﺘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف :ﻃﯿﻮر

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ:
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :Aﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎﻓﺖ اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﺒﮑﯿﻪ
ﭼﺸـﻢ ،ﭘﻮﺳـﺖ و ﻏﺸـﺎﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :D3ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ را در ﺧﻮن
اﻧﺠﺎم داده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺬب ﮐﻠﺴـﯿﻢ و ﻓﺴـﻔﺮ از روده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد .ﺑـﻪ وﯾـﮋه درﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺟـﻮان ﺗﺮ و در ﺣﺎل رﺷـﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﮑﻠﺖ و دﻧﺪانﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وﯾﺘﺎﻣﯿـﻦ  :Eاﯾـﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿـﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷـﺪ و ﺑـﺎروری ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺪن و ﺣﻔـﻆ ﺛﺒﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aداﺷـﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :Cﯾﮏ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
از ﺟﻤﻠـﻪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن و اﺣﯿـﺎء ﺳـﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮنﻫـﺎی
اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻘﺶ دارد.
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :ﺳﯿﺪاوﯾﺖ® ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  E ,C, A ,D۳در ﻃﯿﻮر ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

•

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺪت و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﯿﻪ
ﺷـﺪه ﺣﺎوی دارو ﺗﺎ  ۱۲ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن درب
ﺑﻄﺮی ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت در ﻃﻮل ﻣﺪت  ۲۰روز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾـﺎ ﭘﻮدرﻫﺎی ﻣﺤﻠـﻮل در آب در ﻓﺼﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ )آب و ﻫﻮای ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان
ﻫﺪف اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف :ﻧﺪارد
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :اﯾﻦ دارو ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف داﻣﭙﺰﺷـــﮑﯽ دارد .دارو دور از دﺳﺘﺮس
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری :درﻣﮑﺎن ﺧﺸﮏ وﺧﻨﮏ ،دﻣﺎی ﺑﯿﻦ  ۱۰ - ۲۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
و دور از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و در ﻇﺮوف در ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری  ۲ :ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی :ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی.

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ.

• ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺑﺎروری و
ﺟﻮﺟﻪ درآوری.

• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳـــﯿﻮن ،اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،در ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
وﯾﺮوﺳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل درﻣﺎن ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز.

•

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ.

ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
 ۱ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺗﺎ  ۵روز.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

داروﺳﺎزان اﯾﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

