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MIESZANKA  PASZOWA  UZUPEŁNIAJĄCA   DLA  BYDŁA  TRZODY CHLEWNEJ  I  DROBIU 

RESPIROMIX 
WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODDECHOWEGO U CIELĄT I PROSIĄT I DROBIU 
MOŻNA PODAWAĆ Z WODĄ, MLEKIEM LUB Z PASZĄ 
• polepsza wentylację płuc 
• ogranicza rozwój patogenów w układzie oddechowym 
• wspomaga leczenie zapalenia dróg oddechowych 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ZIOŁA (lukrecja, tymianek, mięta, podbiał, anyż, wierzba, jeżówka, babka lancetowata) 

WYCIĄGI Z ROŚLIN (Mentha arvensis, Pimpinella anisum, Eucalyptus globulus) 

WITAMINY (A, D3, E, C • MIKROELEMENTY Selen, Jod 

PRZEZNACZENIE: 
Stany zapalne dróg oddechowych (kaszel, wysięki i obrzęki błony śluzowej dróg oddechowych), 
niekorzystne warunki w pomieszczeniach inwentarskich (słaba wentylacja, wysoka wilgotność, 
wysokie stężenie gazów itp.). Wspomaganie leczenia zapalenia płuc (np. bronchopneumonia cieląt 
lub MPS u świń, zapalenie oskrzeli i płuc u drobiu). 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Dzięki substancjom aktywnym zawartym w ziołach ułatwia oddychanie, szczególnie w stanach 
duszności, kaszlu, kichania i kataru. Hamuje rozwój drobnoustrojów, rozszerza oskrzela i oskrzeliki 
polepszając wentylację płuc. Stosowanie preparatu wspomaga oczyszczanie i usuwanie śluzu z 
oskrzeli i oskrzelików. Podawany zapobiegawczo wzmacnia naturalną barierę ochronną przed 
infekcjami górnych dróg oddechowych i działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. 

SKŁAD: 
Produkty przetwarzania ziół (korzeń lukrecji, ziele tymianku, ziele mięty, liść podbiału, owoc anyżu, kora 
wierzby, ziele jeżówki, liście babki lancetowatej) 13.1.9, dekstroza (glukoza) 13.2.2, mączka karob 3.2.4. 
DODATKI/1kg: dietetyczne: witaminy 3a: wit. A (E672) 1 000 000 j.m., wit. D3 (E671) 200 000 j.m., wit. E 
(E306) 50 mg, wit. C 20 000mg, 3b: I (E2 jodek) 40mg, Se E8 (selenin sodu) 0,5mg. Sensoryczne 2b: wyciągi 
i olejki z roślin leczniczych (Mentha arvensis, Pimpinella anisum, Eucalyptus globulus); substancje 
aromatyczne 1000mg. 
SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 9,6%, Białko surowe 8,5%, Oleje i tłuszcze surowe 2,5%, Włókno 
surowe 24%. Wilgotność 11,9%. Ca 1,5%, Na <1%, P 0,05%. Lizyna 0%, Metionina 0%. 

INSTRUKCJA UŻYCIA: 
CIELĘTA: 5-10g/szt. (1-2 łyżeczki) rozpuścić w 0,5-1 L wody lub mleka i podawać doustnie w razie 
wystąpienia kaszlu, w schorzeniach układu oddechowego oraz jako uzupełnienie leczenia zapalenia 
płuc. MŁODZIEŻ-JAŁOWIZNA: 30-50g/szt. Stosować przez 3-5 dni, 1-2 razy dziennie. W przypadku 
zastosowania antybiotyków przedłużyć podawanie preparatu do 7-10 dni. 
PROSIĘTA, WARCHLAKI: indywidualnie 1-2g/10kg m.c. z wodą, mlekiem lub paszą; zapobiegawczo 
1 kg/1 tonę paszy, w przypadku wystąpienia zakażeń układu oddechowego 2-3 kg/1 tonę paszy. 
Przed zastosowaniem wskazane skonsultować się z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia. 
DRÓB: zapobiegawczo 1 kg/1 tonę paszy, w przypadku wystąpienia zakażeń układu oddechowego 
2-3 kg/1 tonę paszy. 
 
KARENCJA: nie wymagana 
PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C. 
OPAKOWANIE: saszetka 100g, 1kg, 3kg 
Producent: PBN Polska Sp. z o.o. 
ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65 
pbn@pbn.ch    www.pbn.ch    Nr rej. wet αPL3063003p 
Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7   

 


