
Το Idratox, λόγω της εκλεκτικής 

απορρόφησης που λαμβάνει 

μέρος στον εντερικό βλεννογόνο, 

προμηθεύει τον οργανισμό των 

ζώων με άλατα σε αναλογίες 

και ποσότητες που είναι 

κατάλληλες για την κάλυψη των 

αναγκών τους.

Στο πεπτικό σύστημα, τα διάφορα 

συστατικά του διαλύματος 

υφίστανται ενεργοποίηση, που 

τα καθιστά πιο δραστικά και 

λειτουργικά.

Πόσιμη ενυδάτωση 

με βιοδιεγερτική 

δράση

Μ
ία πιο φυσική προσέγγιση στην εξισορρόπ

ησ
η 

νε
ρο

ύ 
- α

λά
τω

ν 

Μ όόόόόόόόόόόόόόόόόππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ
ηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη

λλλλλάά

Idratox

FATRO HELLAS S.P.LTD

ΠΟΣΙΜ
Η ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



ΠΠόόόσσιμμμηη ενννυδδδάάττωωσσηη μμεεε 
ββιοοδδιιεεγγεερρττικκκή δρρράάσσηη

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το Idratox, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του 
σε Bιταμίνη B12, έχει έντονη βιοδιεγερτική δράση 
και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και τις διεργασίες 
αποτοξίνωσης, διασφαλίζοντας έτσι ταχεία 
αποκατάσταση της λειρουργίας των οργάνων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ
Η σταδιακή αλκαλοποίηση που επιτυγχάνει το κιτρικό 
οξύ περιορίζει την μεταβολική οξέωση, αποφεύγοντας 
τα προβλήματα που προκαλούν τα διαλύματα με 
διττανθρακικά (τοξικότητα, αστάθεια διαλύματος, 
σχηματισμός αδιάλυτων συμπλόκων ασβεστίου, 
αλκαλοποίηση του εντερικού περιεχομένου).

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η παρουσία της σορβιτόλης διασφαλίζει την 
επαναφορά του γλυκαιμικού δείκτη σε φυσιολογικό 
επίπεδο και ταχεία αποκατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας, χάρη στην διουρητική της δράση.

ΧΡΟΝ ΣΟ  ΑΝΑΜΟΝΗΣ:  0 ημέρες
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Idratox ενδείκνυται για όλες τις μορφές αφυδάτωσης, 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και στην μεταβολική οξέωση:

Διάρροια μικροβιακής αιτιολογίας

Διάρροια διατροφικής αιτιολογίας

Τοξιναιμία (Μητρίτιδα, μαστίτιδα)

Μεταβολικές διαταραχές (κέτωση, οξέωση)

Υπερκόπωση και μυϊκός κάματος

Μεταφορά υπό δυσμε ςίεν  συν ςεκήθ

Καταπληξία (Στρες μεταφοράς, υψηλές θερμοκρασίες)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αραιώστε στο πόσιμο νερό:

Βοοειδή, ίππ ιο , πρόβατα, αίγες και χοίροι: 
30-35 ml ανά λίτρο πόσιμου νερού

Πτηνά: 1-2 ml ανά λίτρο πόσιμου νερού
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FATRO HELLAS S.P.LTD

KTHNIATΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
FATRO HELLAS Μ.ΕΠΕ - 2ο χιλ/τρο ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ,190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ: + 30 210 6644331 - FAX: +30 2106644334 - E-mail: fatro@fatro-hellas.gr
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