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Curavit 
Συμπλήρωμα διατροφής για νεαρούς μόσχους  
για πρόληψη και θεραπεία διάρροιας 
 

“Ενίσχυση της Απόδοσης, Ασφάλεια, Καινοτομία”  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Curavit είναι το κατάλληλο διατροφικό συμπλήρωμα 
για την αντιμετώπιση της διάρροιας σε νεαρούς μόσχους, 
καθώς: 
 

 Διασφαλίζει τη ζωτικότητα των μοσχαριών. 
o Με εγγυημένο και άμεσο αποτέλεσμα. 
o Αποτρέπει την απώλεια υγρών και 

προστατεύει από την αφυδάτωση. 

 Είναι εύκολο στη χρήση. 
o Μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό  με 

υποκατάστατο γάλακτος ή με το μητρικό 
γάλα. 

o Έχει εξαιρετική διαλυτότητα. 
 

 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % 
   
ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 4,00 
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1,00 
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ 7,00 
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ 19,50  
ΝΑΤΡΙΟ (Na)   5,40  
ΚΑΛΙΟ (Κ) 1,70  
ΧΛΩΡΙΟ (Cl) 5,10  
 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Πούλπα φρούτων (μήλο, εσπεριδοειδή), γλυκόζη, 
χαρουπάλευρο, μαλτοδεξτρίνη, χλωριούχο νάτριο, φλοιός 
ψύλλιου, άμυλο πατάτας, διττανθρακικό νάτριο (4,3%), 
σκόνη πικραλίδας, χλωριούχο κάλιο, οξείδιο του 
μαγνησίου. 
 
Κύριες πηγές υδατανθράκων: 
Πούλπα φρούτων (μήλο, εσπεριδοειδή), γλυκόζη, 
χαρουπάλευρο, μαλτοδεξτρίνη, φλοιός ψύλλιου, άμυλο 
πατάτας, σκόνη πικραλίδας. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση προβλημάτων, κατά τη 
διάρκεια ή ύστερα από εντερικές διαταραχές (διάρροια), 
ζητήστε τη συμβουλή του κτηνιάτρου σας πριν τη χρήση 
του Curavit. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Το Curavit χορηγείται αραιωμένο μέσα στο κτηνοτροφικό 
γάλα. Ενδείκνυται, επίσης, η αραίωσή του σε νερό ή τσάι. 
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 38ο C. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ 
 

ΣΚΟΠΟΣ Ημερήσια ποσότητα ροφήματος 

Για πρόληψη  
ή  

σε περιόδους 
ανάρρωσης 

1g Curavit/ kg ζώντος βάρους του 
μόσχου ανά ημέρα  

 
*Αν τα ζώα ταϊζονται μία φορά/ημέρα,  

χορηγήστε 1 μεζούρα Curavit 
*Αν ταΐζονται δύο φορές/ημέρα, χορηγήστε 

½ μεζούρα Curavit/γεύμα 
 

Μέγιστη διάρκεια χρήσης: 3 ημέρες 

Για αντιμετώπιση 
διάρροιας 

2g Curavit/ kg ζώντος βάρους του 
μόσχου ανά ημέρα 

 
*Αν τα ζώα ταϊζονται μία φορά/ημέρα, 

χορηγήστε 2 μεζούρες Curavit 
*Αν ταΐζονται δύο φορές/ημέρα, χορηγήστε 

1/2 μεζούρα Curavit 

1 μεζούρα Curavit/γεύμα 
 

Μέγιστη διάρκεια χρήσης: 5 ημέρες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ανατροφή νεαρών μόσχων να 
απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της 
Εταιρείας. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

To Curavit εισάγεται από τη Γερμανία 
συσκευασμένο σε δοχεία των 5 kg. 
Φυλάσσεται σε χώρο καθαρό, 
δροσερό και ξηρό. 
 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:  

Τα προϊόντα της Josera πληρούν τις προδιαγραφές 
ποιότητας και ελέγχου των παρακάτω φορέων: DLG, 
LGA InterCert (ISO 9001, HACCP, GMP+), QAL Gmbh 
(A Futter, QS).  
                                                                                                                                                       0011220 
 

Προτεινόμενη χρήση 

Περίοδος 
θηλασμού 

Περίοδος 
χορήγησης 

υποκατάστατου 
γάλακτος 

Περίοδος 
ανατροφής 

Ανατροφή νεαρών βοοειδών 

● ●   
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