
Noi prevenim bolile şi creştem producţia în fermele de vaci 

 
 

Un produs revoluţionar pentru prevenţia 
 

Cetozei 
 

 

KETONIA SUPLIMENT 
 

Soluţie pentru administrare orală 
 

Conţine NIACINĂ şi vitamine din complexul B cu rol în refacerea apetitului şi o sursă 
de energie uşor disponibilă: PROPILENGLICOL. 

 

Previne: 

� Cetoza, 

� Sindromul vacii grase, 

� Căldurile liniştite 

 

Administrare – uşoară, fără riscuri cu ajutorul dozatorului oral. 

 

 
 

 



Ce este CETOZA? 
1. cetoza i-a naştere atunci când există un deficit de carbohidraţi uşor digestibili (nivelul 

glucozei din sânge se reduce – hipoglicemie), 

2. bilanţul energetic negativ determină utilizarea grăsimilor ca şi sursă de energie, 

3. utilizarea grăsimilor ca şi sursă de energie determină însă acumularea corpilor 

cetonici (prin “arderea” grăsimilor rezultă energie şi corpi cetonici) cu efect toxic. 

4. descompunerea incompletă a grăsimilor împreună cu lipomobilizarea determină 

depunerea masivă de lipide la nivelul ficatului şi apariţia ficatului gras. 
 

Modul de acţiune al KETONIA SUPLIMENT 
� “grăsimile ard la flacăra carbohidraţilor”, 

� propilenglicolul reprezintă o sursă de energie rapidă, reface deficitul energetic şi 

stopează lipomobilizarea, 

� vitaminele participă la sinteza enzimelor ce conţin Co care intervin în stoparea 

lipomobilizării, 

� “căldurile liniştite” sunt adesea o consecinţă a deficitului de energie. Deficitul de 

energie afectează dezvoltarea şi evoluţia foliculilor ovarieni şi secretia hormonală. 
 

Compoziţie  
propilenglicol 

sorbitol 

bicarbonat de sodiu 

magneziu 

vitamina D3 

piridoxinclorhidrat (vit. B6) 

niacină 

acid folic 

vitamina A 

vitamina C 

vitamina D 

riboflavina (vit. B2) 

clorură de colina (vit. B4) 

cianocobalamină (vit. B12) 

 

Indicaţii: 
1. imediat ce a fost pus diagnosticul de cetoză se va administra oral 200 ml KETONIA 

SUPLIMENT: 1 sau 2 x / zi timp de 3 zile, 

2. dacă se administrează imediat după fătare KETONIA SUPLIMENT va avea un 

efect favorabil asupra apetitului oferind în acelaşi timp şi o sursă de energie rapid 

utilizabilă. In cazul vacilor slăbite dupa actul parturiţiei (după fătare) KETONIA 

SUPLIMENT se va administra de 2 x / zi timp de 3 zile. 

3. în cazul vacilor cu apetit redus, 

4. vacilor aflate în repaus mamar cu o condiţie corporală necorespunzătoare (prea grase) 

timp de 3 zile consecutiv cu aproximativ 10 zile înainte de ziua probabilă a parturiţiei 

(fătării) pentru a preveni apariţia cetozei, a sindromulului de mobilizare lipidică şi a 

sindromulului vacii grase, 

5. în cazul viţeilor pentru stimularea consumului de furaje: 20ml / 50 kg greutate 

corporală, 

6. în cazul “căldurilor liniştite”. 
 

Indicaţii privind modul de utilizare al dozatorului oral: 
După contenţionarea animalului, capul acestuia trebuie menţinut în poziţie orizontală. 

Tubul de metal se va introduce cu atenţie, atât cât e posibil la nivelul comisurii în 

cavitatea bucală între obraz şi arcada dentară.  



Conţinutul dozatorului oral trebuie introdus lent în cavitatea bucală acordând timpul necesar 

animalului astfel încat acesta să poată înghiţi liber.  

 

KETONIA SUPLIMENT se păstrează la temperatura de 7ºC într-o camera răcoroasă. 
A se agita înainte de utilizare. Bidonul se va păstra bine închis. 

 

Ambalaj: 

 
Bidoane de 5 litrii 

 

 
In Romania prin: 
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