
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽIVATEĽOV 

 

Názov vet. prípravku: DYNAMILK PG   

 

Výrobca: PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

Držiteľ rozhodnutia: PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská 

republika 

Zloženie: 

Kolostrum    7 500  mg 

Pivovarské kvasnice                20 000  mg 

L-karnitín                                     2 000  mg 

Kyanokobalamín                                    0,2  mg 

Inositol                                                  800  mg 

Glycín                                              20 000  mg 

Maltodextrín                                      6 000  mg 

Vanilková aróma                               4 000  mg 

Vehikulum  ad                                         100  g 

 

Popis vet. prípravku: Biely homogénny prášok. 

Cieľový druh zvierat: Športové holuby. 

Charakteristika: Vysokoúčinný imunostimulačný a energetický prípravok určený pre 

holubov na posilnenie výkonnosti v záťažových situáciách. Veterinárny prípravok pôsobí na 

báze kolostra, doplnený o pivovarské kvasnice, aminokyseliny, vitamín B12 a maltodextrín.  

L-karnitín zvyšuje schopnosť znášať vyššiu fyzickú záťaž, zlepšuje využívanie energie a 

zväčšuje svalovú hmotu, inositol ovplyvňuje nervový prenos a zvyšuje telesný výkon, glycín 

podporuje rast svalovej hmoty, pôsobí ako rýchly zdroj energie vo forme glukózy  a posilňuje 

imunitu. Maltodextrín nezaťažuje trávenie, rýchlo sa štiepi na glukózu a je ideálnym cukrom 

počas výkonu a tesne po ňom.  

Oblasť použitia: 

 Zabezpečuje prirodzenú imunitu organizmu, aktivizuje, reguluje a podporuje imunitný 

systém.  

 Optimalizuje zloženie črevnej mikroflóry. 

 Preventívne pôsobí proti vzniku zápalových črevných ochorení.  

 Reguluje transport železa v organizme.  

 Dodáva potrebné vitamíny a aminokyseliny.  

 Zvyšuje obsah L-karnitínu vo svaloch. 

 Zvyšuje výkonnosť svalovej hmoty. 

 Podporuje srdcovú činnosť.  

 Dodáva organizmu rýchlo mobilizovateľnú energiu a zabezpečuje jeho vnútornú 

rovnováhu.  

 Pomáha pri strese a poruchách nervovej sústavy. 

Spôsob podania: Perorálne v krmive s klíčkovým olejom.  

Dávkovanie: 

Športové holuby:  

- na regulovanie výkonu počas  závodnej sezóny: 5 g veterinárneho prípravku / 500 g 

krmiva, 3-4- krát počas 1 týždňa. 

Skladovanie: V chladničke pri teplote 2-8oC, v suchu, chrániť pred svetlom. 

               Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Veľkosť balenia: 75 g, 250 g. 

Čas použiteľnosti: 18 mesiacov. 



Označenie: Len pre zvieratá. Bez predpisu veterinárneho lekára. 

Č. schválenia: 082/VM/11-S 


