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Ctení partneri. 
 
V poslednom desaťročí sa zvýšil na základe výsledkov a výskumu záujem o využitie humínových kyselín v medicíne i biológii.  
Prípravky na báze humínových látok sa používajú v súčasnosti nielen vo veterinárnej ale i  humánnej medicíne.  
Príčinou záujmu  venovaného  humínovým kyselinám  je možné vysvetliť ich antivírusovým, detoxikačným   ako i ďalším  
na rast a produkčné ukazovatele priaznivo vplývajúcimi vlastnostiam. Humínové kyseliny sú  schopné podporovať tvorbu 
ochranného slizničného filmu na epiteli čreva, čo má vplyv na zdravie čriev 
Jednoducho povedané  prinášajú  -  detoxikáciu a podporu imunity v jednom. 
 
Na základe požiadavky chovateľov a dlhodobo  preukázateľnom overení si účinnosti  uvedených látok  spoločnosť BOSKOP 
Poľnonákup Trenčín.a.s.  prijala rozhodnutie  zaradiť do nášho portfólia   produkty  obsahujúce tieto prospešné látky 
v prípravku HUMAC® NATUR AFM . 
 
HUMAC® NATUR AFM je výrobkom   slovenskej spoločnosti  s medzinárodným certifikátom GMP+, ktorý potvrdzuje 
implementáciu a udržiavanie systému riadenia bezpečnosti krmív vrátane správnej výrobnej praxe. 
 
HUMAC® NATUR AFM je kŕmna surovina určená pre všetky druhy zvierat podporujúca  harmonizáciu funkcií ich organizmu, 
posilňuje imunitu, pomáha pri gastrointestinálnych ťažkostiach, zabezpečuje účinnú detoxikáciu organizmu od toxických 
látok a dodanie všetkých v prírode dostupných mikro, makro a stopových prvkov.  
Môže byť nápomocný pri týchto problémoch: slabá imunita, alergie, ekzémy, stres, únava, poruchy trávenia, nechutenstvo, 
otravy, rekonvalescencie po úrazoch a operáciách, reprodukcia… 
 
HUMAC® NATUR AFM    špecifikácia:  
• Organicko-minerálny doplnok  potravy pre zvieratá, s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín až 65%. 
• 100% prírodný produkt s vysokou biologickou a fyziologickou aktivitou pre naše domáce zvieratá. 
• Podporuje detoxikáciu organizmu s cieľom chrániť zdravie a zabezpečiť prevenciu organizmu proti možným 

chorobám. 
• Vhodný a odporúčaný na použitie v ekologickom hospodárstve pre produkciu bezpečných potravín so zníženým 

obsahom toxínov a iných toxických rezíduí . 
Účinok produktu: 
• zvyšuje konverziu krmiva cestou podpory produkcie pankreatických enzýmov 
• upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme 
• absorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte 
• dodáva organizmu mikroelementy a stopové prvky 
• podporuje množenie a činnosť’ symbiotickej mikroflóry 
• detoxikuje organizmus – vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne toxíny 
• posilňuje celkový imunitný systém a metabolizmus zvierat 
• znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat 

Použitie produktu: 
• pri príznakoch zoslabnutého imunitného systému 
• prevencia a podporná liečba hnačkových ochorení a dyspepsií / zlom trávení / 
• prevencia a liečba rôznych intoxikácii 
• podpora reprodukcie zvierat 
• pre produkciu čistých živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých látok (liekov, toxínov…) 
• vhodný a odporúčaný na použitie v ekologických chovoch zvierat 

 
Pripravili sme pre Vás  
 Kompletné krmivo pre výkrm králikov   O – 10 - LKH + HUMAC® 

Granulovaná kŕmna zmes je určená predovšetkým pre králikov v intenzívnom výkrme 
a v  rozmnožovacích chovoch  králikov. Neobsahuje kokcidiostatikum.  
Pridaná kŕmna surovina HUMAC® Natur AFM  s obsahom prírodných humínových kyselín podporuje  
správne fungovanie imunitného, tráviaceho systému a prispieva k  prevencii a podpore pri 
zdravotných poruchách.  Pozitívne vplýva na kondíciu, stres a vzhľad zvierat .  
          

Pripravujeme : 
 Kompletné krmivo pre úžitkové nosnice   HYD - 10 H    + HUMAC® 


