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Συμβάλλει στη διατήρηση της 
ακεραιτότητας του εντερικού 
βλεννογόνου

Συμβάλει αποτελεσματικά στον έλεγχο 
της κοκκιδίωσης* 

Συμβάλλει αποτελεσματικά στον έλεγχο 
της κρυπτοσποριδίωσης* 

Περιέχει φυσικές ουσίες φυτικής 
προέλευσης με αντιμικροβιακές 
ιδιότητες
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*Calves were treated with Halocur for 7 days. Calves in both groups were drenched once with Solucox. Calves were treated once with Vecoxan.

1. Dierenkliniek Vechtdal 2016. Study of Soluqox in cryptosporidiosis and coccidiosis.
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Πολυπαραγοντικά προβλήματα της υγείας του πεπτικού συστήματος 
Μια ευρύτερη προσέγγιση είναι απαραίτητη σε πολυπαραγοντικά προβλήματα της υγείας του 
πεπτικού συστήματος, ειδικά σε περιπτώσεις που οι βλάβες μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. Το 
Soluqox® είναι ένας μοναδικός συνδυασμός συστατικών φυτικής προέλευσης, που αποσκοπούν στην 
προστασία της ακεραιότητας του εντερικού βλεννογόνου.

Ευρύτερη προσέγγιση, καλύτερες αποδόσεις
Σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Κλινική Vechtdal και το Πανεπιστήμιο Dronten, πραγματοποιήθηκε 
μια κλινική μελέτη, που περιελάμβανε 200 μοσχάρια σε 3 διαφορετικές εκτροφές. Στην περίπτωση που 
ο κτηνίατρος επιβεβαίωνε κλινικό περιστατικό κοκκιδίωσης ή κρυπτοσποριδίωσης (ημέρα 0), στα 
μοσχάρια χορηγήθηκε το εμπορικό σκεύασμα Solucox® Βovis για κρυπτοσποριδίωση και το εμπορικό 
σκεύασμα Soluqox® για την κοκκιδίωση.

Η χρήση του Soluqox® έχει πολύπλευρα οφέλη σε σύγκριση με τη χρήση των κοινών κτηνιατρικών φαρμάκων
 
 συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιτότητας του εντερικού βλεννογόνου
 συμβάλλει αποτελεσματικά στον έλεγχο της κοκκιδίωσης
 συμβάλλει αποτελεσματικά στον έλεγχο της κρυπτοσποριδίωσης
 περιέχει φυσικές ουσίες φυτικής προέλευσης με αντιμικροβιακές ιδιότητες

Οφέλη από τη χρήση του Soluqox®

Βιβλιογραφία:

Hogere landbouwschool 2016. Dutch  eld study in veal calves looking at the eects of Soluqox® versus Halocur and Vecoxan.


