
Peroralna raztopina.

Mentol bonbon
Betamint je oralna raztopina z mentolom, ki je posebej razvita 
za lajšanje simptomov vroèinskega stresa. 

SESTAVA:
betain 250 g, vitamin C 90 g, kalijev klorid 2 g,  magnezijev klorid heksahidrat 4 g, kalcijev klorid dihidrat 40 g, natrijev klorid 20 g, sladek nosilec z 
mentolom do 1 L
OPIS IN DELOVANJE
Betamint je posebej razvit za lajšanje simptomov vročinskega stresa pri perutnini in prašičih, ki ga povzročata visoka temperatura in vlaga 
okolja. Simptomi vročinskega stresa so zlasti: stres, znižana konzumacija, znižan prirast, slabša konverzija krme, povečan delež maščob v mesu, 
slabša plodnost, slabša kvaliteta semena, znižana nesnost, manjša velikost jajc, slabša kvaliteta jajčne lupine, povečano število izločenih živali, 
povečana dovzetnost za bolezni, povečana smrtnost. 
Betamint ima popolno in edinstveno sestavo za preprečevanje sindroma vročinskega stresa. 
Betamint živalim pomaga zadrževati vodo in znižuje sindrom mokrega nastilja, preprečuje zamaščenost jeter in pospešuje metabolizem, deluje 
antistresno, osvežuje in povečuje palatibilnost vode. 
Betamint je oralna raztopina z mentolom, ki je posebej razvita za lajšanje simptomov vročinskega stresa. Daje občutek svežine, rehidrira in 
deluje protistresno, kar vpliva na zmanjšanje smrtnosti in zmanjšanje izgub v reji živali, ki trpijo za vročinskim stresom.

PAKIRANJE: 1 L, 5 L

Z
A

ST
O

PA
:INVESA INTERNACIONAL, S.A.

Animal Health Products
Esmeralda 19, 08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona - Spain
Tel.: +34 93 470 62 71 / Fax: +34 93 473 67 28
invesa_int@invesagroup.com / www.invesagroup.comP

R
O

IZ
V

A
JA

:

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
t./f.: 01 2425 530, m: 040 304180
info@animalis.si   www.animalis.si 

1

www.slepakura.si
www.trinajstoprase.si



FIZIOL OGIJA VROČINSKE GA STRESA

Peroralna raztopina.

relativna vlaga

Termoregulacijski kolaps   Vročinski stres  

 Telesna temperatura 

Možgani: strategije proti vročinskem stresu

Zauživanje krme Prebavljivost in 
absorbcija proteinov

Presnovne 
motnje

Zmanjšana 
odpornost živali Slabša plodnost

IZGUBE ZARADI VROČINSKEGA STRESA

• • •
• •

telesna teža, konverzija krme, pusto meso, vsebnost maščob v mesu, 
izločanje živali, stopnja umrljivosti, 

•

PARAMETRIKATEGORIJA 
PERUTNINE

Brojlerji

Nesnice

Matična 
jata

PRAŠIČI

Pitanci

Svinje

Merjasci

• • •nesnost, velikost jajc, trdnost jajčne lupine

• plodnost:  manjše število parjenj, slabša kakovost semena in neplodnost pri kokoših

• • • •konverzija krme, telesna teža, stopnja umrljivosti, število izločenih živali

• • • •konverzija krme, telesna teža, smrtnost, število izločenih živali

 plodnost,  proizvodnja mleka, velikost legla • • •

• • •plodnost,  kvaliteta semena, spolna aktivnost

Mentol bonbon
Betamint je oralna raztopina z mentolom, ki je posebej razvita 
za lajšanje simptomov vročinskega stresa. 

Nižja 
smrtnost in 
proizvodne izgube, 
ki jih povzroča 
vročinski stres.

Rehidrira živali in zmanjša  pojav mokrega 
nastilja.

Betain deluje kot osmolit in pomaga zadrževati vodo.

Elektroliti vzpostavljajo hidro-elektrolitsko ravnovesje, 
zato je manj vode izgubljene preko urina in blata.  

Preprečuje zamaščenost jeter in izboljša 
metabolizem. 

Betain je donator metilne skupine.

Zmanjša stres. 

Vitamin C zniža koncentracijo kortikosterona v krvi.

Daje občutek svežine.

Mentol stimulira receptorje za občutek svežine v ustni votlini.

Zagotovi dovolj veliko konzumacijo vode in 
učinkovin.

Mentol  in sladilo povečujeta okusnost in privlačnost. 

Tekoča oblika omogoča enostavno uporabo z vodo.
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