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CATEGORIA: Alimento complementar para animais (pó oral). 

 

COMPOSIÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA (%): Proteína bruta 3,0 %; Matéria Gorda bruta 0%; Celulose bruta 0,0 

%; Açúcares totais 22,5 %; Amido 0,0 %; Cinzas totais 20,3 %; Humidade 7,5 %; Cálcio 26 %; 

Ausência de Fósforo, Magnésio; Sódio; Potássio e Lisina ou Metionina de origem sintética. 

 

PROPRIEDADES: RUMOL LAMONS é um produto indicado para restabelecer o pH, prevenir a 

toxémia, facilitar a expulsão de gases e restabelecer a flora intestinal. Após reconstituída     

obtém-se um alimento com baixo teor de hidratos de carbono facilmente fermentáveis e com 

grande capacidade tampão. Recomenda-se consultar um especialista antes da utilização. 

 

ESPÉCIES DE DESTINO: Ruminantes. 

 

UTILIZAÇÃO: Redução do risco de acidose. Especialmente indicado para vacas de alto rendimento 

e para ruminantes de engorda, após a ingestão de dietas excessivamente ricas em hidratos de 

carbono ou excessivamente energéticas, à base de ração concentrada e pouca fibra. 

 
DOSAGEM: Administrar à razão de: 

• Bovinos: 200 g/animal, dissolvido em 1-2 litros de água. 
• Ovinos e caprinos: 100 g/animal, dissolvido em 0,5-1 litro de água. 

 
Ao critério do veterinário pode repetir-se a dose ao fim de 12-24 horas. Recomenda-se uma dieta 
de baixo teor de hidratos de carbono e elevado teor de fibra durante 3-4 dias. Tempo de utilização 
máxima: 2 meses. 
 

 

 

 

SOBREDOSAGEM, CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS SECUNDÁRIOS: Não foram descritos. 

 

ADMINISTRAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO E A LACTAÇÃO: Não foram descritas contraindicações 

nestes períodos.  

 

INTERACÇÃO COM OUTROS PRODUTOS: Não foram descritas. 

 

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Não foram descritas. 

 

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não é necessário. 

 

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Manter em local protegido da luz e abaixo dos 25ºC. 

 

APRESENTAÇÃO: 200 g   

 

 

Nº autorização fabricante: αESP25101154     

Não necessita de prescrição médico-veterinária. 

 

Ingredientes por 100 g:   

Carbonato de cálcio……………………………………… 

Sacarato de cálcio…………………………………………… 

Levedura de cerveja...................................………… 

Carvão ativado………………………………………… 

Dextrose…………………………………………………… 

57.5 % 

25 % 

7.5 % 

5 % 

5% 

 


