
ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Συσκευασμένο σε 
περιβάλλον 

αζώτου

ΣΥΝΘΕΣΗ: Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, 
φοινικέλαιο, πρωτεΐνες γάλακτος, λακτόζη, 
μαλτοδεξτρίνη,  σακχαρόζη,  φωσφορικό 
διασβέσ τιο,  ζελατίνη ψαριών,  λεκιθίνη, 
χλωριούχο νάτριο.

Αναλυτική σύσταση: Πρωτεΐνη: 30 % - Λιπαρές 
ουσίες: 20 % - Ανόργανη ύλη: 6,7 % - Ακατέργα-
στες ίνες: 0 % - Ασβέστιο: 1, 1 % - Φωσφόρος: 0,95 
% - Νάτριο: 0, 6 % - Ταυρίνη: 0,2 %

Πρόσθετα ανά kg: Βιταμίνη Α: 25 000 UI - 
Βιταμίνη D3: 2 000 UI - Βιταμίνη Ε: 60 mg - 
Βιταμίνη Β1: 20 mg - Βιταμίνη Β2: 40 mg - 
Βιταμίνη Β6: 15 mg - Βιταμίνη Β12: 0,08 mg - 
Βιταμίνη ΡΡ: 25 mg - Φολικό οξύ: 0,8 mg - 
Παντοθενικό ασβέστιο: 46 mg - Χλωριούχος 
χολίνη:1 000 mg - Σίδηρος (ως χηλικό σύμπλοκο 
σιδήρου και ένυδρης γλυκίνης,) 100 mg - Ιώδιο 
(ως ιωδιούχο κάλιο): 1,6 mg - Χαλκός (ως θειικό 
άλας): 15 mg - Μαγγάνιο (ως θειικό άλας): 66 mg - 
Ψευδάργυρος (ως οξείδιο): 160 mg - Σελήνιο (ως 
σεληνικό νάτριο): 0,25 mg - Χλωριούχος χολίνη 1 
000 mg - Μεθειονίνη: 2 000 mg.

Καθαρό βάρος 300g
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-  για να υποστηρίξει την παραγωγή γάλακτος.

Για τα γατάκια και τα κουτάβια:

Το MIXOL είναι  αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, 
φοινικέλαιο, πρωτεΐνες γάλακτος, λακτόζη, μαλτο-
δεξτρίνη, σακχαρόζη, φωσφορικό διασβέστιο, 
ζελατίνη ψαριών, λεκιθίνη, χλωριούχο νάτριο.

ΧΡΗΣΗ

- κατά τον απογαλακτισμό, ως συμπλήρωμα σταδιακά 
με στερεά τρόφιμα.

- ως συμπλήρωμα ενέργειας σε περίπτωση ασθένειας, 
αναρρόφησης, υποσιτισμού, έντονης κόπωσης.

Στα θηλάζοντα θηλυκά:

- όταν η έκκριση είναι ανεπαρκής ή τοξική,

- για την ανάπτυξη γάτων και κουταβιών που 
στερούνται τη μητέρα τους,

- όταν η μητέρα είναι επιθετική,
περιέχει

ταυρίνη
περιέχει

ταυρίνη

Προετοιμασία και οδηγίες χρήσης: Σε ένα βαθ-
μονομημένο κύπελλο, προσθέστε ποσότητα σκόνης, 
διπλάσια της ποσότητας του νερού που έχει θερμανθεί 
στους 60°C και αναμείξτε καλά. Το ληφθέν υγρό- 
ανασυσταμένο γάλα πρέπει να χυθεί στη φιάλη 
τροφοδοσίας και να χορηγηθεί όταν η θερμοκρασία 
έχει επανέλθει στους 37 ° C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ποσότητα των γευμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη 
με τον αριθμό των γευμάτων. Γενικά, το γατάκι ή το 
κουτάβι προσαρμόζει την κατανάλωσή του στις 
ανάγκες του.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός.

Από την 3η εβδομάδα, χρησιμοποιήσετε ένα πιατάκι.
Από την 6η εβδομάδα, τα πρώτα στερεά γεύματα θα 
πασπαλίζονται με το MIXOL.

Τις πρώτες 15 ημέρες, χορηγήστε με τη φιάλη σίτισης.

Διατήρηση: Μετά το άνοιγμα, κρατήστε το κουτί 
μακριά από θερμότητα και υγρασία.

1η εβδ.

Ηλικία

Αριθμός κουταλιών σκόνης 
MIXOL ανά γεύμα

Αριθμός 
γευμάτων 
ανά ημέρα

Γάτες - 
Μικρό-
σωμες 
φυλές 

σκύλων

Φυλές 
μεσαίου 

μεγέθους 

Μεγαλό-
σωμες
 φυλές

Εξαιρετικά
μεγαλό-
σωμες 
φυλές

2η εβδ.

3η εβδ.

4η εβδ.

5η - 6η εβδ.
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Γαλακτοκομικό υποκατάστατο σε σκόνη
με φιάλη τροφοδοσίας και θηλή.

Γαλακτοκομικό υποκατάστατο σε σκόνη
με φιάλη τροφοδοσίας και θηλή.

Γάλα
MIXOL

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γάλα
MIXOL ®®

Παρτίδα / να χρησιµοποιηθεί κατά προτίµηση πριν από :
“Βλέπε στο κάτω μέρος του κουτιού”
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Αντιπρόσωποι - Διανομείς: 
Για την Ελλάδα: Premier Shukuroglou Hellas SA, 
Αγαμέμνονος 5, 155 61 Χολαργος - Τηλ. 210 65 38 061
Για την Κύπρο: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., 
Ολύμπου 2, 2234 Λατσιά Τηλ: 357 22815353 - Λευκωσία. 
www.premier.com.cy
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