
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA 

 

Názov vet. prípravku:  DYNAMILK – ŠPORT PLUS perorálny prášok   

                                              Imunostimulačný a energetický veterinárny prípravok. 

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

                                               republika. 

 

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

                                               republika. 

 

Zloženie:   Kolostrum     3,550 g 

Faex siccata                        9,860 g 

L-karnitin                                      1,970 g 

Cyanocobalaminum                            0,002 g 

Inositolum                                           0,790 g 

Glycín                                                 0,790 g 

Optilac laktóza                                    2,960 g 

Colagen typ II (hydrolysate)   1,180 g 

Hydrolyzed casein             19,720 g 

Maltodextrín                                     20,710 g 

Glucosum monohydricum  ad          100,00 g 

 

Popis vet. prípravku:  Perorálny prášok. Jemný až jemne zrnitý prášok, bledohnedej až  

                                               hnedej farby. 

 

Druh a kategória zvierat: Športové holuby. 

 

Charakteristika: Vysokoúčinný imunostimulačný a energetický prípravok určený 

pre holubov na posilnenie výkonnosti v záťažových situáciách. 

Prípravok pôsobí na báze kolostra, doplnený o pivovarské 

kvasnice, aminokyseliny, hydrolyzovaný kolagén typu II, 

kazeínový hydrolyzát v kombinácii s vitamínom B12 a 

maltodextrínom. 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. 

Hydrolyzovaný kolagén typu II priaznivo pôsobí na kosti 

a kĺbové chrupavky, znižuje bolestivosť kĺbov a  hydrolyzovaný 

kazeín zlepšuje zloženie črevnej mikroflóry a pomáha zvyšovať 

odolnosť voči infekčným chorobám. Maltodextrín zas 

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 rýchlomobilizovateľnú energiu 

a zabezpečuje jeho vnútornú rovnováhu.  

• Pomáha pri strese a poruchách nervovej sústavy. 

 

Dávkovanie:   Športové holuby:  

- na regulovanie výkonu počas  závodnej sezóny:  

5 g veterinárneho prípravku /500 g krmiva,  

Prípravok sa podáva 3-4 krát počas 1 týždňa v uvedených 

dávkach.  

 

Spôsob použitia: Perorálne, zamiešaný v krmive s klíčkovým olejom. 

 

Upozornenia: Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času 

použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané 

jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť 

pokožku vodou. 

 

Spôsob uchovávania: Uchovávať pri teplote 15°C-25°C, chrániť pred svetlom.  

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

 

Veľkosť balenia:  250 g, 500 g. 

 

Čas použiteľnosti: 18 mesiacov. 

 

Označenie:    Len pre zvieratá! Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

Upozornenie na spôsob           

nakladania a zneškodnenia      

nepoužitého veterinárneho  

prípravku a obalu:                  Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa 

                          likvidujú v zmysle platných právnych predpisov. 

 

Schvaľovacie číslo:               122/VD/18-S 

 


