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Konijnen bij de geboorte

  EUBIOTIC 200
Voedingssupplementen in poedervorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten waarvan is aangegeven dat ze de normale 
lichaamsfunctie bevorderen en natuurlijke afweer bevorderen. 
Het gebruik van het product ondersteunt het algemene welzijn 
van het dier in de context van interventies gericht op het beheer 
van protocollen voor de preventie en behandeling van ziekten die 
van invloed kunnen zijn op het darmstelsel (neonatale diarree, 
antibioticabehandeling, enz.).

Met de speciale perfusiefles, strooi het 
luikproduct op de eerste en tweede dag van de geboorte*

GebruiksaanwijzingDoses per broed

1 gr (komt overeen 
met twee aspersies)

De verspreiding van het 
hele nest vergemakkelijkt 
kolonisatie van de dikke 
darm in de vroege uren na de 
bevalling.

Pre en probiotica

  NUOVO GR
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn op het 
maag-darmstelsel (Salmonella, Coli, Clostridi, enz.).

Maag-darmstelsel 

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

*

Konijnen -  Chinchilla -  Hamsters - Cavia's - Fretten - Muizen

Produkten voor
Konijnen en

Knagers

Gebruiksaanwijzing: pasgeboren dieren 

NUOVO GR
Wij adviseren NUOVO GR na het spenen aan. 
Vanaf de volgende maand ga je verder met het programma zoals 
hierboven beschreven.

NUOVO GI.RO.VIT
Wij adviseren NUOVO GI.RO.VIT aan voor ongeveer een week na het 
spenen of een week per maand als een periodieke aanvulling.

Van nature gezonde dieren hebben elke 
maand van het jaar. 

Afwikkelingsprogramma e onderhoud

Eerste week van de maand

NUOVO APACOX 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Derde week van de maand

ZOOFOOD P/L 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Elke dag aan het eten worden toegevoegd

BIOINTEGRA 20 - 30 g per kg voedsel per dag

Alle producten zijn gebaseerd op plantenextracten. Het drinkwater waaraan het 
product is toegevoegd, hoeft niet dagelijks te worden vervangen, maar het is 

voldoende om het elke 3 dagen te vervangen.

  EUBIOTIC
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier in het kader van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die de het darmstelsel kunnen beïnvloeden 
(diarree, antibioticabehandeling, etc.).

5 - 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

een halve theelepel

Doses per liter water

1 theelepel

Doses per kg voer
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Konijnen bij de geboorte

  EUBIOTIC 200
Voedingssupplementen in poedervorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten waarvan is aangegeven dat ze de normale 
lichaamsfunctie bevorderen en natuurlijke afweer bevorderen. 
Het gebruik van het product ondersteunt het algemene welzijn 
van het dier in de context van interventies gericht op het beheer 
van protocollen voor de preventie en behandeling van ziekten die 
van invloed kunnen zijn op het darmstelsel (neonatale diarree, 
antibioticabehandeling, enz.).

Met de speciale perfusiefles, strooi het 
luikproduct op de eerste en tweede dag van de geboorte*

GebruiksaanwijzingDoses per broed

1 gr (komt overeen 
met twee aspersies)

De verspreiding van het 
hele nest vergemakkelijkt 
kolonisatie van de dikke 
darm in de vroege uren na de 
bevalling.

Pre en probiotica

  NUOVO GR
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn op het 
maag-darmstelsel (Salmonella, Coli, Clostridi, enz.).

Maag-darmstelsel 

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

*

Konijnen -  Chinchilla -  Hamsters - Cavia's - Fretten - Muizen

Produkten voor
Konijnen en

Knagers

Gebruiksaanwijzing: pasgeboren dieren 

NUOVO GR
Wij adviseren NUOVO GR na het spenen aan. 
Vanaf de volgende maand ga je verder met het programma zoals 
hierboven beschreven.

NUOVO GI.RO.VIT
Wij adviseren NUOVO GI.RO.VIT aan voor ongeveer een week na het 
spenen of een week per maand als een periodieke aanvulling.

Van nature gezonde dieren hebben elke 
maand van het jaar. 

Afwikkelingsprogramma e onderhoud

Eerste week van de maand

NUOVO APACOX 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Derde week van de maand

ZOOFOOD P/L 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Elke dag aan het eten worden toegevoegd

BIOINTEGRA 20 - 30 g per kg voedsel per dag

Alle producten zijn gebaseerd op plantenextracten. Het drinkwater waaraan het 
product is toegevoegd, hoeft niet dagelijks te worden vervangen, maar het is 

voldoende om het elke 3 dagen te vervangen.

  EUBIOTIC
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier in het kader van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die de het darmstelsel kunnen beïnvloeden 
(diarree, antibioticabehandeling, etc.).

5 - 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

een halve theelepel

Doses per liter water

1 theelepel

Doses per kg voer



  ZOOFOOD P/L
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product is een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op de luchtwegen (mycoplasmose, sinusitis, bronchitis, 
luchtweginfecties met slijm en disfuncties van het systeem immuun).

Vitamines en oligo-elementenLuchtwegen Hygiëne en reiniging

  APADERM SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product is een ondersteuning voor het algehele 
welzijn van het dier in de context van interventies gericht op het 
beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ongewenste 
gasten van de huid (vliegen, muggen, horzels, vlooienpappataci, 
luizen, enz.).

Het kan worden gespoten op volwassen konijnen en op baby 
konijntjes. Direct in de oorschelp gespoten is een nuttige aanvulling 
op de behandeling van ooracdiasis.

  APAGEL SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de 
huid. Het gebruik van het product tijdens de gewone reiniging is 
een ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de 
context van interventies gericht op het beheer van preventie- en 
behandelingsprotocollen die het huidsysteem beïnvloeden (vochtige 
dermatitis, pyodermie, mycosen, nat eczeem ). 

Huidsysteem

  NUOVO GI.RO.VIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen, in 
gevallen van gebrek aan eetlust, stress, malabsorptie, herstel, vertering 
in voedingswisselingen.

  SOLUZIONE OTOLOGICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product vertegenwoordigt een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling 
van oorhygiëne. Helpt bij het verwijderen van vuil, was, necrotisch 
weefsel en mijten, en helpt het oor gezond te houden en vrij van 
onaangename geurtjes.

Maag-darmstelsel

Ongewenste gasten van de huid

  SOLUZIONE OFTALMICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van 
de huid. Het gebruik van het product vertegenwoordigt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventie en behandeling 
vanooghygiëne. Het is nuttig voor het reinigen en de reiniging 
van de oogleden en het oog gebied, waardoor ze vrij blijven van 
ontstekingen veroorzaakt door stof, haren, vuil.

  NUOVO APACOX
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

Urogenitale systeem

  APACOX 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

30 - 45 dagen

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter waterEen week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water
Breng een paar keer per dag een paar druppels in het oor aan.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Reinig de contouren van het oog met een gaas dat een of
meerdere keren per dag in het product is gedrenkt.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Breng twee keer per dag aan op de aangetaste delen van de huid.

Gebruiksaanwijzing - voor extern gebruik

7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer

  EUSPIR 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies gericht 
op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ziekten 
die van invloed kunnen zijn op de luchtwegen (mycoplasmose, 
sinusitis, bronchitis, luchtweginfecties met slijm).

Breng aan op de vacht en op de huid, na 1 - 2 uur penseel. 
Als preventieve maatregel, elke 2 tot 3 weken toepassen.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

  MAUROLIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor 
de interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op het urogenitale systeem (urolithiasis syndromen, stenen, 
blaasontsteking, waterretentie, azoturie , uremische syndromen).

15 - 30 dagen

Gebruiksaanwijzing

2 druppels

Doses per kg gewicht

  PRIVIRUM
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden (intestinale ongedierte).

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water

  BIOINTEGRA
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen. 
De principes ervan helpen de spijsverteringsfunctie bevordere
n de natuurlijke activiteit van de intestinale microbiële flora en 
de fysiologische opname van voedingsstoffen. Een optimaal 
hulpmiddel voor de volledige ontwikkeling van het dier en voor 
een uitgebalanceerd dieet.

Strooi het product rechtstreeks op het voedsel

Gebruiksaanwijzing

20 - 30 gr

Doses per kg voer



  ZOOFOOD P/L
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product is een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op de luchtwegen (mycoplasmose, sinusitis, bronchitis, 
luchtweginfecties met slijm en disfuncties van het systeem immuun).

Vitamines en oligo-elementenLuchtwegen Hygiëne en reiniging

  APADERM SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product is een ondersteuning voor het algehele 
welzijn van het dier in de context van interventies gericht op het 
beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ongewenste 
gasten van de huid (vliegen, muggen, horzels, vlooienpappataci, 
luizen, enz.).

Het kan worden gespoten op volwassen konijnen en op baby 
konijntjes. Direct in de oorschelp gespoten is een nuttige aanvulling 
op de behandeling van ooracdiasis.

  APAGEL SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de 
huid. Het gebruik van het product tijdens de gewone reiniging is 
een ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de 
context van interventies gericht op het beheer van preventie- en 
behandelingsprotocollen die het huidsysteem beïnvloeden (vochtige 
dermatitis, pyodermie, mycosen, nat eczeem ). 

Huidsysteem

  NUOVO GI.RO.VIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen, in 
gevallen van gebrek aan eetlust, stress, malabsorptie, herstel, vertering 
in voedingswisselingen.

  SOLUZIONE OTOLOGICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product vertegenwoordigt een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling 
van oorhygiëne. Helpt bij het verwijderen van vuil, was, necrotisch 
weefsel en mijten, en helpt het oor gezond te houden en vrij van 
onaangename geurtjes.

Maag-darmstelsel

Ongewenste gasten van de huid

  SOLUZIONE OFTALMICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van 
de huid. Het gebruik van het product vertegenwoordigt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventie en behandeling 
vanooghygiëne. Het is nuttig voor het reinigen en de reiniging 
van de oogleden en het oog gebied, waardoor ze vrij blijven van 
ontstekingen veroorzaakt door stof, haren, vuil.

  NUOVO APACOX
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

Urogenitale systeem

  APACOX 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

30 - 45 dagen

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter waterEen week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water
Breng een paar keer per dag een paar druppels in het oor aan.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Reinig de contouren van het oog met een gaas dat een of
meerdere keren per dag in het product is gedrenkt.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Breng twee keer per dag aan op de aangetaste delen van de huid.

Gebruiksaanwijzing - voor extern gebruik

7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer

  EUSPIR 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies gericht 
op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ziekten 
die van invloed kunnen zijn op de luchtwegen (mycoplasmose, 
sinusitis, bronchitis, luchtweginfecties met slijm).

Breng aan op de vacht en op de huid, na 1 - 2 uur penseel. 
Als preventieve maatregel, elke 2 tot 3 weken toepassen.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

  MAUROLIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor 
de interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op het urogenitale systeem (urolithiasis syndromen, stenen, 
blaasontsteking, waterretentie, azoturie , uremische syndromen).

15 - 30 dagen

Gebruiksaanwijzing

2 druppels

Doses per kg gewicht

  PRIVIRUM
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden (intestinale ongedierte).

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water

  BIOINTEGRA
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen. 
De principes ervan helpen de spijsverteringsfunctie bevordere
n de natuurlijke activiteit van de intestinale microbiële flora en 
de fysiologische opname van voedingsstoffen. Een optimaal 
hulpmiddel voor de volledige ontwikkeling van het dier en voor 
een uitgebalanceerd dieet.

Strooi het product rechtstreeks op het voedsel

Gebruiksaanwijzing

20 - 30 gr

Doses per kg voer



  ZOOFOOD P/L
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product is een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op de luchtwegen (mycoplasmose, sinusitis, bronchitis, 
luchtweginfecties met slijm en disfuncties van het systeem immuun).

Vitamines en oligo-elementenLuchtwegen Hygiëne en reiniging

  APADERM SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product is een ondersteuning voor het algehele 
welzijn van het dier in de context van interventies gericht op het 
beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ongewenste 
gasten van de huid (vliegen, muggen, horzels, vlooienpappataci, 
luizen, enz.).

Het kan worden gespoten op volwassen konijnen en op baby 
konijntjes. Direct in de oorschelp gespoten is een nuttige aanvulling 
op de behandeling van ooracdiasis.

  APAGEL SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de 
huid. Het gebruik van het product tijdens de gewone reiniging is 
een ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de 
context van interventies gericht op het beheer van preventie- en 
behandelingsprotocollen die het huidsysteem beïnvloeden (vochtige 
dermatitis, pyodermie, mycosen, nat eczeem ). 

Huidsysteem

  NUOVO GI.RO.VIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen, in 
gevallen van gebrek aan eetlust, stress, malabsorptie, herstel, vertering 
in voedingswisselingen.

  SOLUZIONE OTOLOGICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product vertegenwoordigt een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling 
van oorhygiëne. Helpt bij het verwijderen van vuil, was, necrotisch 
weefsel en mijten, en helpt het oor gezond te houden en vrij van 
onaangename geurtjes.

Maag-darmstelsel

Ongewenste gasten van de huid

  SOLUZIONE OFTALMICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van 
de huid. Het gebruik van het product vertegenwoordigt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventie en behandeling 
vanooghygiëne. Het is nuttig voor het reinigen en de reiniging 
van de oogleden en het oog gebied, waardoor ze vrij blijven van 
ontstekingen veroorzaakt door stof, haren, vuil.

  NUOVO APACOX
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

Urogenitale systeem

  APACOX 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

30 - 45 dagen

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter waterEen week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water
Breng een paar keer per dag een paar druppels in het oor aan.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Reinig de contouren van het oog met een gaas dat een of
meerdere keren per dag in het product is gedrenkt.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Breng twee keer per dag aan op de aangetaste delen van de huid.

Gebruiksaanwijzing - voor extern gebruik

7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer

  EUSPIR 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies gericht 
op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ziekten 
die van invloed kunnen zijn op de luchtwegen (mycoplasmose, 
sinusitis, bronchitis, luchtweginfecties met slijm).

Breng aan op de vacht en op de huid, na 1 - 2 uur penseel. 
Als preventieve maatregel, elke 2 tot 3 weken toepassen.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

  MAUROLIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor 
de interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op het urogenitale systeem (urolithiasis syndromen, stenen, 
blaasontsteking, waterretentie, azoturie , uremische syndromen).

15 - 30 dagen

Gebruiksaanwijzing

2 druppels

Doses per kg gewicht

  PRIVIRUM
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden (intestinale ongedierte).

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water

  BIOINTEGRA
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen. 
De principes ervan helpen de spijsverteringsfunctie bevordere
n de natuurlijke activiteit van de intestinale microbiële flora en 
de fysiologische opname van voedingsstoffen. Een optimaal 
hulpmiddel voor de volledige ontwikkeling van het dier en voor 
een uitgebalanceerd dieet.

Strooi het product rechtstreeks op het voedsel

Gebruiksaanwijzing

20 - 30 gr

Doses per kg voer



  ZOOFOOD P/L
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product is een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op de luchtwegen (mycoplasmose, sinusitis, bronchitis, 
luchtweginfecties met slijm en disfuncties van het systeem immuun).

Vitamines en oligo-elementenLuchtwegen Hygiëne en reiniging

  APADERM SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product is een ondersteuning voor het algehele 
welzijn van het dier in de context van interventies gericht op het 
beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ongewenste 
gasten van de huid (vliegen, muggen, horzels, vlooienpappataci, 
luizen, enz.).

Het kan worden gespoten op volwassen konijnen en op baby 
konijntjes. Direct in de oorschelp gespoten is een nuttige aanvulling 
op de behandeling van ooracdiasis.

  APAGEL SPRAY
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de 
huid. Het gebruik van het product tijdens de gewone reiniging is 
een ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de 
context van interventies gericht op het beheer van preventie- en 
behandelingsprotocollen die het huidsysteem beïnvloeden (vochtige 
dermatitis, pyodermie, mycosen, nat eczeem ). 

Huidsysteem

  NUOVO GI.RO.VIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen, in 
gevallen van gebrek aan eetlust, stress, malabsorptie, herstel, vertering 
in voedingswisselingen.

  SOLUZIONE OTOLOGICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, nuttig 
voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van de huid. Het 
gebruik van het product vertegenwoordigt een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling 
van oorhygiëne. Helpt bij het verwijderen van vuil, was, necrotisch 
weefsel en mijten, en helpt het oor gezond te houden en vrij van 
onaangename geurtjes.

Maag-darmstelsel

Ongewenste gasten van de huid

  SOLUZIONE OFTALMICA
Verzachtende en zuiverende dermo-functionele voorbereiding, 
nuttig voor het bevorderen van de natuurlijke fysiologie van 
de huid. Het gebruik van het product vertegenwoordigt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context 
van interventies gericht op het beheer van preventie en behandeling 
vanooghygiëne. Het is nuttig voor het reinigen en de reiniging 
van de oogleden en het oog gebied, waardoor ze vrij blijven van 
ontstekingen veroorzaakt door stof, haren, vuil.

  NUOVO APACOX
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

Urogenitale systeem

  APACOX 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden, zoals protozoaire invasies (Coccidiose).

30 - 45 dagen

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter waterEen week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water
Breng een paar keer per dag een paar druppels in het oor aan.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Reinig de contouren van het oog met een gaas dat een of
meerdere keren per dag in het product is gedrenkt.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

Breng twee keer per dag aan op de aangetaste delen van de huid.

Gebruiksaanwijzing - voor extern gebruik

7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

5 g

Doses per liter water

10 g

Doses per kg voer

  EUSPIR 20
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning voor 
het algehele welzijn van het dier in de context van interventies gericht 
op het beheer van preventieprotocollen en de behandeling van ziekten 
die van invloed kunnen zijn op de luchtwegen (mycoplasmose, 
sinusitis, bronchitis, luchtweginfecties met slijm).

Breng aan op de vacht en op de huid, na 1 - 2 uur penseel. 
Als preventieve maatregel, elke 2 tot 3 weken toepassen.

Gebruiksaanwijzing - Voor extern gebruik

  MAUROLIT
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor 
de interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen 
en de behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn 
op het urogenitale systeem (urolithiasis syndromen, stenen, 
blaasontsteking, waterretentie, azoturie , uremische syndromen).

15 - 30 dagen

Gebruiksaanwijzing

2 druppels

Doses per kg gewicht

  PRIVIRUM
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke 
afweer te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een 
ondersteuning voor het algehele welzijn van het dier in de context van 
interventies gericht op het beheer van protocollen voor de preventie 
en behandeling van ziekten die het maag-darmstelsel kunnen 
beïnvloeden (intestinale ongedierte).

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 - 2 ml

Doses per liter water

  BIOINTEGRA
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product is een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier op hetzelfde moment voor de 
interventies gericht op het beheer van preventieprotocollen tijdens 
perioden van voedingstekorten van vitamines en oligo-elementen. 
De principes ervan helpen de spijsverteringsfunctie bevordere
n de natuurlijke activiteit van de intestinale microbiële flora en 
de fysiologische opname van voedingsstoffen. Een optimaal 
hulpmiddel voor de volledige ontwikkeling van het dier en voor 
een uitgebalanceerd dieet.

Strooi het product rechtstreeks op het voedsel

Gebruiksaanwijzing

20 - 30 gr

Doses per kg voer



Voor informatie en bestellingen:
van maandag tot vrijdag 
kantooruren 9,00-12,30 / 14,30-17,00
Tel. +39 0543 705152
Fax +39 0543 707315
e-mail: info@apabio.it

Ruimte voorbehouden aan de wederverkoper

APA-CT SRL
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì - Italia
Tel. +39 0543 705152
Fax +39 0543 707315
info@apabio.it
www.greenvet.com

Opmerkingen:

Experimenteel centrum 
ter bevordering 
van de biologische methode 
in de zoötechniek en de landbouw
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Konijnen bij de geboorte

  EUBIOTIC 200
Voedingssupplementen in poedervorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten waarvan is aangegeven dat ze de normale 
lichaamsfunctie bevorderen en natuurlijke afweer bevorderen. 
Het gebruik van het product ondersteunt het algemene welzijn 
van het dier in de context van interventies gericht op het beheer 
van protocollen voor de preventie en behandeling van ziekten die 
van invloed kunnen zijn op het darmstelsel (neonatale diarree, 
antibioticabehandeling, enz.).

Met de speciale perfusiefles, strooi het 
luikproduct op de eerste en tweede dag van de geboorte*

GebruiksaanwijzingDoses per broed

1 gr (komt overeen 
met twee aspersies)

De verspreiding van het 
hele nest vergemakkelijkt 
kolonisatie van de dikke 
darm in de vroege uren na de 
bevalling.

Pre en probiotica

  NUOVO GR
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn op het 
maag-darmstelsel (Salmonella, Coli, Clostridi, enz.).

Maag-darmstelsel 

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

*

Konijnen -  Chinchilla -  Hamsters - Cavia's - Fretten - Muizen

Produkten voor
Konijnen en

Knagers

Gebruiksaanwijzing: pasgeboren dieren 

NUOVO GR
Wij adviseren NUOVO GR na het spenen aan. 
Vanaf de volgende maand ga je verder met het programma zoals 
hierboven beschreven.

NUOVO GI.RO.VIT
Wij adviseren NUOVO GI.RO.VIT aan voor ongeveer een week na het 
spenen of een week per maand als een periodieke aanvulling.

Van nature gezonde dieren hebben elke 
maand van het jaar. 

Afwikkelingsprogramma e onderhoud

Eerste week van de maand

NUOVO APACOX 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Derde week van de maand

ZOOFOOD P/L 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Elke dag aan het eten worden toegevoegd

BIOINTEGRA 20 - 30 g per kg voedsel per dag

Alle producten zijn gebaseerd op plantenextracten. Het drinkwater waaraan het 
product is toegevoegd, hoeft niet dagelijks te worden vervangen, maar het is 

voldoende om het elke 3 dagen te vervangen.

  EUBIOTIC
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier in het kader van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die de het darmstelsel kunnen beïnvloeden 
(diarree, antibioticabehandeling, etc.).

5 - 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

een halve theelepel

Doses per liter water

1 theelepel

Doses per kg voer



Voor informatie en bestellingen:
van maandag tot vrijdag 
kantooruren 9,00-12,30 / 14,30-17,00
Tel. +39 0543 705152
Fax +39 0543 707315
e-mail: info@apabio.it

Ruimte voorbehouden aan de wederverkoper

APA-CT SRL
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì - Italia
Tel. +39 0543 705152
Fax +39 0543 707315
info@apabio.it
www.greenvet.com

Opmerkingen:

Experimenteel centrum 
ter bevordering 
van de biologische methode 
in de zoötechniek en de landbouw
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Konijnen bij de geboorte

  EUBIOTIC 200
Voedingssupplementen in poedervorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten waarvan is aangegeven dat ze de normale 
lichaamsfunctie bevorderen en natuurlijke afweer bevorderen. 
Het gebruik van het product ondersteunt het algemene welzijn 
van het dier in de context van interventies gericht op het beheer 
van protocollen voor de preventie en behandeling van ziekten die 
van invloed kunnen zijn op het darmstelsel (neonatale diarree, 
antibioticabehandeling, enz.).

Met de speciale perfusiefles, strooi het 
luikproduct op de eerste en tweede dag van de geboorte*

GebruiksaanwijzingDoses per broed

1 gr (komt overeen 
met twee aspersies)

De verspreiding van het 
hele nest vergemakkelijkt 
kolonisatie van de dikke 
darm in de vroege uren na de 
bevalling.

Pre en probiotica

  NUOVO GR
Voedingssupplementen in vloeibare vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algehele welzijn van het dier in de context van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die van invloed kunnen zijn op het 
maag-darmstelsel (Salmonella, Coli, Clostridi, enz.).

Maag-darmstelsel 

Een week per maand

Gebruiksaanwijzing

1 ml

Doses per liter water

*

Konijnen -  Chinchilla -  Hamsters - Cavia's - Fretten - Muizen

Produkten voor
Konijnen en

Knagers

Gebruiksaanwijzing: pasgeboren dieren 

NUOVO GR
Wij adviseren NUOVO GR na het spenen aan. 
Vanaf de volgende maand ga je verder met het programma zoals 
hierboven beschreven.

NUOVO GI.RO.VIT
Wij adviseren NUOVO GI.RO.VIT aan voor ongeveer een week na het 
spenen of een week per maand als een periodieke aanvulling.

Van nature gezonde dieren hebben elke 
maand van het jaar. 

Afwikkelingsprogramma e onderhoud

Eerste week van de maand

NUOVO APACOX 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Derde week van de maand

ZOOFOOD P/L 1 ml/liter water gedurende 6 dagen

Elke dag aan het eten worden toegevoegd

BIOINTEGRA 20 - 30 g per kg voedsel per dag

Alle producten zijn gebaseerd op plantenextracten. Het drinkwater waaraan het 
product is toegevoegd, hoeft niet dagelijks te worden vervangen, maar het is 

voldoende om het elke 3 dagen te vervangen.

  EUBIOTIC
Voedingssupplementen in poeder vorm met fysiologische en 
nutritionele ingrediënten die zijn geïndiceerd om de normale 
functionaliteit van het lichaam te bevorderen en de natuurlijke afweer 
te bevorderen. Het gebruik van het product vormt een ondersteuning 
voor het algemene welzijn van het dier in het kader van interventies 
gericht op het beheer van protocollen voor de preventie en 
behandeling van ziekten die de het darmstelsel kunnen beïnvloeden 
(diarree, antibioticabehandeling, etc.).

5 - 7 dagen

Gebruiksaanwijzing

een halve theelepel

Doses per liter water

1 theelepel

Doses per kg voer




