
A A A A MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon kapható ayurvedikuskapható ayurvedikuskapható ayurvedikuskapható ayurvedikusállatgyógyászati készítmények bemutatásaállatgyógyászati készítmények bemutatásaállatgyógyászati készítmények bemutatásaállatgyógyászati készítmények bemutatásaRiesz István Riesz István Riesz István Riesz István –––– Ügyvezető IgazgatóÜgyvezető IgazgatóÜgyvezető IgazgatóÜgyvezető IgazgatóGARUDA TRADE KFT.GARUDA TRADE KFT.GARUDA TRADE KFT.GARUDA TRADE KFT.



A termékek gyártója A termékek gyártója A termékek gyártója A termékek gyártója ––––Az AYURVET LTD.Az AYURVET LTD.Az AYURVET LTD.Az AYURVET LTD.India egyik legnagyobb, kifejezetten állatgyógyászati készítmények előállítására szakosodott ayurveda cégeősi tudás ötvözve a legmodernebb technológiával és kutatási eredményekkelelkötelezettség a 100%-ig természetes alapanyagú, ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható készítmények irántkiterjedt partnerkapcsolat a világ számos országában



A tudományos háttér biztosítója -A DABUR RESEARCH FOUNDATIONA DABUR RESEARCH FOUNDATIONA DABUR RESEARCH FOUNDATIONA DABUR RESEARCH FOUNDATIONa világ legnagyobb ayurveda kutatóintézeteősi szövegek tanulmányozása, ősi receptúrákra és modern kutatásokra alapozott fejlesztésekmegoldások keresése az új piaci igényekrealapanyagok és a kész termékek állandó minőségellenőrzése



A termékek importőre és forgalmazója A termékek importőre és forgalmazója A termékek importőre és forgalmazója A termékek importőre és forgalmazója ––––a GARUDA TRADE KFTa GARUDA TRADE KFTa GARUDA TRADE KFTa GARUDA TRADE KFT. (1991)az AYURVET Ltd. kizárólagos hazai képviselőjeaz Ayurveda gyógyászati rendszer egyik legfőbb hazai képviselője és támogatója1998-tól kezdődően engedélyeztet és importál ayurvedikus állatgyógyászati készítményeketszámos hazai felhasználó (kereskedők, állattenyésztők, állatorvosok)re-export a környező országokba (Lengyelország)



A hazai tudományos háttér biztosítója A hazai tudományos háttér biztosítója A hazai tudományos háttér biztosítója A hazai tudományos háttér biztosítója ––––A Magyar Ayurveda Gyógyászati AlapítványA Magyar Ayurveda Gyógyászati AlapítványA Magyar Ayurveda Gyógyászati AlapítványA Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány(1996)(1996)(1996)(1996)célja az Ayurveda gyógyászati rendszer tudásanyagának hazai megismertetése, alapjainak lerakása, mind humángyógyászati, mind állatgyógyászati térenszakemberképzés, szakember-találkozók szervezésehazai egyetemi oktatás beindításabiztosítja a tudományos hátterét a hazai termékengedélyeztetésnek és kutatásoknak (első állatgyógyászati ayurveda diplomamunka)



AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKSZÁRNYASOKNAKSZÁRNYASOKNAKSZÁRNYASOKNAKSZÁRNYASOKNAK



SUPERLIV premix és itatófolyadékSUPERLIV premix és itatófolyadékSUPERLIV premix és itatófolyadékSUPERLIV premix és itatófolyadékétvágyfokozó, immunerősítő, teljesítményt, növekedést fokozó szernagyobb testsúly, jobb testfelépítéstöbb, erősebb héjú tojásjobb takarmány-értékesítési mutatókkevesebb elhullásjobb anyagcsere és májműködésegészségesebb, életképesebb állományextraprofit a termelőnél



STRESROAK premix és itatófolyadékSTRESROAK premix és itatófolyadékSTRESROAK premix és itatófolyadékSTRESROAK premix és itatófolyadékkülönféle stresszfaktorok káros hatásainak kivédésére (hőstressz, túlzsúfoltság, kannibalizmus, vakcinázás, tömés, tépés, csőrkurtítás, féregtelenítés, szállítás, stb.)növeli az ellenálló képességetvakcinázás esetén hatékonyabb immunválaszt eredményeztermészetes szelektív antibiotikumos hatásújobb tenyészteljesítmény, keltethetőségjobb takarmányértékesülés



DIAROAK premixDIAROAK premixDIAROAK premixDIAROAK premixkülönféle eredetű hasmenéses megbetegedések, bendőműködési zavarok megelőzésére és kezelésére szolgáló készítményfokozza a gyomor és bendőmozgást, az emésztőnedvek elválasztásátsegíti az optimális mikroflóra kialakulását a bendőben és a bélrendszerbensemlegesíti a toxikus anyagokat és a kórokozókat, és segíti azok kiürülésétjavítja a tömeggyarapodást és a takarmányhasznosulást



AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKAYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEKNÉGYLÁBÚAKNAKNÉGYLÁBÚAKNAKNÉGYLÁBÚAKNAKNÉGYLÁBÚAKNAK



MASTILEP MASTILEP MASTILEP MASTILEP tőgygél tőgygél tőgygél tőgygél és MASTRIP tőgyállapotjelző csíkés MASTRIP tőgyállapotjelző csíkés MASTRIP tőgyállapotjelző csíkés MASTRIP tőgyállapotjelző csíkszubklinikai mastitis kezelésére, megelőzéséreklinikai / akut mastitis kisegítő terápiájakéntcsökkenti a tőgy és a csecsbimbók felszínén megtapadó mikroorganizmusok számátgyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, antibakteriális hatásúvédi a csecsbimbó keratinrétegéthűsítő, enyhítő hatásúegyszerűen alkalmazhatójavul a tejtermelés és a tej minősége



EXAPAR itatófolyadékellés után visszamaradt méhlepény eltávolításáraa méh kiürülésének elősegítésére, a méh regenerálódásának elősegítéséreideális méhtisztító kézzel történő placentaeltávolítás utánsertések MMA-szindrómájának kezeléséreelősegíti az ellés utáni ivarzás mielőbbi megindulásátnem avatkozik bele a normális szaporodási ciklusbanincs káros hatással a tejtermelésre



URAKSHA méhtablettaURAKSHA méhtablettaURAKSHA méhtablettaURAKSHA méhtablettaa visszamaradt méhlepény eltávolításáraa méh ellés után történő tisztulásának és regenerálódásának elősegítéséreideális méhtisztító kézzel történő placentaeltávolítás eseténhasználata: mindkét méhszarvba kézzel kell egy-egy tablettát felhelyezni



CHARMIL gél és sprayCHARMIL gél és sprayCHARMIL gél és sprayCHARMIL gél és spraykülönféle eredetű és típusú (szúrt, vágott, horzsolt, égetett, stb.) bőrsérülések helyi kezeléséreszéles spektrumú baktérium-, gomba- és atkaölő hatásúgyulladásgátló, sebgyógyító, viszketést enyhítő hatásúrovarrisztó hatású



JANOVA kapszulaJANOVA kapszulaJANOVA kapszulaJANOVA kapszulaivarzásmegindító készítményhasonló hatást fejt ki, mint a gonadotróp hormonok, de nem hormontartalmú készítményösszehangolja a fiziológiai hormonok kiválasztását az ivarzás megindításáhoznem specifikus ivarzás, látens ivarzás, nem peteérési ivarzás kezelésérepetefészek.-funkciók szabályozásáraalkalmas időben történő vemhesség elősegítésére



YAKRIFIT bóluszYAKRIFIT bóluszYAKRIFIT bóluszYAKRIFIT bóluszmájműködési zavarok kezelésérekimerültség, lábadozás és májrenyheség okozta étvágytalanság eseténmájgyulladás, sárgaság, mérgezések, májmétely és egyéb féregfertőzés kezelésrejobb növekedés és takarmányhasznosulás érdekében fiatal állatoknak



RESTOBAL itatófolyadékRESTOBAL itatófolyadékRESTOBAL itatófolyadékRESTOBAL itatófolyadékaz immunrendszer erősítésére, a különböző stresszhatások kivédésérebetegségekkel szembeni ellenálló képesség fokozásáravakcinázás utáni kifejezettebb immunválaszvitalitás fokozásárahím állatoknál a termelékenység fokozásáranyugtató hatású (lásd versenylovak)



RUCHAMAX porRUCHAMAX porRUCHAMAX porRUCHAMAX porkülönféle eredetű emésztési és bendőműködési zavarokraétvágytalanság, kimerültség, lábadozás eseténfokozza a gyomor- és bendőmozgást, az emésztőnedvek elválasztásátjavítja az optimális mikroflóra kialakulását a bélrendszerbenjobb tömeggyarapodás és takarmányhasznosulás



AZ AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AZ AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AZ AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AZ AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK ELŐNYE A HASZONÁLLATTARTÁSBANELŐNYE A HASZONÁLLATTARTÁSBANELŐNYE A HASZONÁLLATTARTÁSBANELŐNYE A HASZONÁLLATTARTÁSBAN100%-ig természetes alapanyagokból készülnek, így ökológiai tartásban is alkalmazhatóaknem tartalmaznak szintetikus adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokatnullanapos várakozási idejűeka környezetet nem szennyezik, elbomlanakhatékonyak és biztonságosak (FVM és OMMI engedély)gazdaságosak és kedvező árkategóriájúak



AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK HOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAK


