
   

     Cal DOS+D3 
       Çukurova İlaç Ürünüdür. 

       5 litrelik mineral karışımı ve 250 ml ‘lik vitamin D3 ‘den oluşur. 

      Bileşimi 

       Kalsiyum Klorür, Sodyum Klorür, Magnezyum Klorür, Orto Fosforik Asit, Çinko, Mangan, Demir, Bakır, Kobalt ve 

Selenyum + Vitamin D3 içermektedir. 

     Kullanim Sahası / Endikasyonlar 

     Kalsiyum emilimi için D3 vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeterli miktarda Vitamin D3 olmaması halinde, vücutta 

yeteri kadar kalsitriol hormonu (D vitaminin etkin biçimi 1,25- dihidroksikolekalsiferol) olmaz. Bu nedenle, vücudun 

kalsiyum ihtiyacını iskeletteki depolardan alması gerekir, kemik zayıflar ve güçlü kemik yapılanması engellenir. Cal 

DOS+D3®, bağırsaktan kolay emilen kalsiyum, Vitamin D3 ve minerallerden oluşan bir karışımdır. Vücudun kalsiyum 

ve mineral dengesini sağlamak için hayvanlara destekte bulunur. 

     Aktif halde bulunan Vitamin D3, bakteri, virüs ve mantarlar tarafından harekete geçirilen makrofajlarda, 

polimorfnüklear lökositler (PMNs) ve kerotinositlerde üretilen bir antimikrobiyal peptid olan cathelicidin’in üretimini 

artırır. 

     İçeriğinde bulunan fosfor, kalsiyum, çinko ve mangan gibi minerallerin hızla kullanılabilmesi sayesinde kanatlı 

hayvanlarda görülen bacakların yana açılması, osteoporoz, femur başı nekrozu, siyah kemik (black bone) ve Tibial 

Diskondroplazia (TD) gibi kemik gelişimi problemlerini önler. 

     Sonuç olarak kanatlılarda üretim periyoduna bağlı iskelet sistemi bozukluklarını gidermeye, kalsiyum 

metabolizmasını düzenlemeye, yumurta ağırlığını arttırmaya, verimini yükseltmeye, bağışıklık sistemini güçlü kılmaya 

yardımcı olmak amacıyla Cal DOS+D3® geliştirilmiştir. 

     Kanatlı Hayvanlarda 

 Civciv büyüme dönemindeki sağlıklı iskelet formasyonu ve kemik dokusunda kalsiyum depolanmasında, 

 Kalsiyum metabolizmasının dengelenmesi ve düzenlenmesinde, 

 Yumurta kabuğu ağırlığının ve kalitesinin arttırılmasında, 

 Yumurta veriminin arttırılmasında, 

 Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, 

 Yumurtlama döneminin ilk haftasında artan mineral ihtiyacının karşılanmasında, 

 Kuluçka veriminin arttırılmasında, civciv kalitesinin yükseltilmesinde, 

  Yaşam gücünün arttırılmasında, 

 Göğüs eti kaiitesinin arttırılmasında, 

 Stres döneminde mineral eksikliğinin giderilmesinde etkin rol oynamaktadır. 

     Kullanim Şekli ve Dozu 

     *Yumurta Tavukları; 

     1000 litre suya 1lt mineral karışımı ve 50ml vitamin D3 karışımı eklenerek kullanılır. 

Yumurta kabuk kalitesi probleminde 3 gün sürekli uygulanır. 

Koruyucu olarak haftada bir gün uygulanır. 

     *Broiler Piliçler; 

     1000 litre suya 1-2 lt mineral karışımı ve 50+50 ml vitamin D3 karışımı eklenerek kullanılır. 

Kemik bozukluklarında 3 gün boyunca uygulanır. 

Koruyucu olarak haftada bir gün uygulanır. 

Vitamin D3 karışımını eklemek için büyük bidonun kapağı kullanılabilir. 2 kapak Vitamin D3, 50 ml’ye denk gelecektir. 

     Ambalaj Şekli 

     5 litrelik mineral karışımı ve 250 mililitrelik vitamin D3 ‘den oluşan özel ambalajında satışa sunulmaktadır. 


