NIX TIX RÄKNAS SOM F ODERBIOCID
PRODUKTTYP 19 KEMI : KIFS 2010:2
EU DIREKTIV 98/8/EG

NIX TIX
100% naturligt kompletteringsfoder för hund
och katt.
Innehåll: Neemblad (Azadirachta indica),
rosmarin, mynta, bockhornsklöver
Ett näringspulver för frisk hud & päls, för god
matsmältning och som hjälp mot
blodsugande insekter.

NEEM HAR 1000-ÅRIGA
TRADITIONER INOM DEN INDISKA
AYURVEDISKA MEDICINEN SOM
BOTEMEDEL MOT ALLEHANDA
ÅKOMMOR.
Neemträdets olja, blad och bark hör till de mest
välstuderade och väldokumenterade naturläkemedel
som finns. Neempulver som kosttillskott är rikt på
näringsämnen, antioxidanter och fytokemikalier som
hjälper till att underhålla gott immunförsvar, god
matsmältning och god hud-/pälskondition.
Neempulver är välkänt för att ha en god påverkan på
mage, tarm och matsmältning. Bladen innehåller de
speciella kemikalierna nimbin och nimbidin som bl.a.
besitter antiinflammatoriska, antifungala (svamp) och
antiulcerösa (magsår) egenskaper.
Neem har traditionellt intagits som kosttillskott för att
motverka angrepp av blodsugande insekter. NIX TIX
kan alltså hjälpa till att göra djuren mindre attraktiva
för dessa insekter.
ROSMARIN, MYNTA OCH BOCKHORNSKLÖVER
ÄR NATURLIGT NÄRINGSRIKA OCH KÄNDA FÖR
GOD PÅVERKAN PÅ MATSMÄLTNINGEN OCH
LÅNGVARIG TRADITIONELL ANVÄNDNING MOT
BLODSUGANDE INSEKTER.

Räkna med 2 - 3 veckors behandling innan
full effekt uppnås. Det är därför viktigt att
börja i tid inför säsongen.
DAGLIG DOSERING:
> 10 KG SAMT KATT: ½ KRM
10 - 20 KG: 1 KRM
20 - 30 KG: 1 ½ KRM
30 KG <: 2 - 3 KRM
(1 KRM = 1 KRYDDMÅTT/ 1 ML)

Börja med ¼ dos, öka försiktigt över ca. 2v till rek.
dos. Öka eller minska dosen efter behov. Optimal
dos bör alltid provas ut individuellt. 1 skopa = 1
ml/1 kryddmått. Skopa medföljer.
1 FÖRPACKNING 200 GRAM RÄCKER:
> 10 KG SAMT KATT: CA.660 DAGAR
10 - 20 KG: CA.330 DAGAR
20 - 30 KG: CA.220
30 KG <: CA.165 DAGAR

Enstaka djur kan reagera på kosttillskott med
neemblad med magproblem. Problemen är enkelt
åtgärdade genom att minska dosen och försiktigt
öka gradvis.
Neem anses ha negativ effekt på reproduktionen
och har traditionellt använts som
preventivmedel. Det rekommenderas därför att
man tillämpar en karenstid på ca. 4 veckor för alla
djur som ska gå i avel, honor som hanar.

GE INTE TILL DRÄKTIGA/DIGIVANDE DJUR,
VALPAR UNDER 3 MÅN, KATTER UNDER 6
MÅN. KARENSTID 4 v FÖR AVELSDJUR.
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