
AgroVit DiaStop 
 

O soluţie efectivă împotriva diareei 
 
 

 

 
 

Bovine 
 

AgroVit DiaStop 

Diareea reprezintă o problemă frecvent întâlnită la tineretul bovin 

În colaborare cu mai mulţi crescători de bovine şi specialişti în creşterea tineretului taurin a fost 
elaborată o soluţie împotriva diareei. Acest produs conţine electroliţi pentru restaurarea echilibrului 
hidro-electrolitic şi o sursă de energie. 

Soluţia este reprezentată de AgroVit DiaStop. 

 

 



AgroVit DiaStop conţine substanţe naturale: o sursă de energie, electroliţi, probiotice, fibre 
vegetale, drojdii uscate, minerale, vitamine. 

AgroVit DiaStop poate fi utilizat separat sau împreună cu medicaţia antidiareică în orice situaţie în 
care apar probleme digestive la tineretul taurin neînţărcat. 

Diareea nu poate fi evitată în totalitate în special în cazul unui management defectuos dar poate fi 
prevenită cu ajutorul AgroVit DiaStop mai ales în faza de debut.  

AgroVit DiaStop poate susţine organismul şi în acelaşi timp să îmbunătăţească semnificativ 
rezistenţa viţelului sugar. 

AgroVit DiaStop 

Doze şi mod de administrare 
AgroVit DiaStop poate fi utilizat preventiv în lapte: 25 grame la 1 litru lapte sau poate fi folosit 
singur: 30 - 50 grame la 1 litru de apă caldă (40 – 45 °C) în cazul viţeilor cu diaree.  

În faza de declin a diareei cantitatea de AgroVit DiaStop se va reduce treptat la aproximativ 25 
grame / 1 litru lapte. 

AgroVit DiaStop 

• o soluţie efectivă în combaterea diareei, 
• uşor de utilizat, poate fi administrat în lapte, 
• conţine probiotice şi fibre vegetale, 
• conţinut ridicat în vitamina C şi E, 
• conţinut ridicat de electroliţi şi glucoză, 
• palatabilitate ridicată. 

Pentru rezultate rapide 
Tratamentul trebuie început la primele semne (suspiciuni) care indică diareea. 
În cazul în care diareea afectează un număr mare de viţei este indicată utilizarea preventivă a 
acestui produs cu aproximativ 24 de ore înainte de apariţia semnelor clinice.   

Preparaţi şi folosiţi de fiecare dată o soluţie proaspătă de AgroVit DiaStop (nu utilizaţi soluţia 
rămasă de la ultima utilizare). 
 
Spălaţi cu atenţie, igienizaţi şi verificaţi de fiecare dată instrumentarul, găleţile, tetinele înainte de 
a le reutiliza pentru a reduce riscul reinfecţiei. 

Mod de prezentare 
Galeţi de 5 kg, prevăzute cu un pahar gradat. 
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