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Mistura multivitamínica com metionina para uma melhor muda  
Oropharma Muta-Vit Liquid é uma mistura líquida de vitaminas e 
aminoácidos enriquecidos com metionina e cisteína. Este produto é 
especialmente indicado para a mudao. As penas são em grande parte 
feitas de um tecido protéico duro (queratina). Durante a muda, as aves 
têm uma maior necessidade dos "blocos de construção" desta 
proteína, nomeadamente a metionina e a cisteína. Muta-Vit Liquid, 
uma combinação destes dois aminoácidos sulfurados complementada 
com as vitaminas necessárias, assegura uma plumagem forte, 
saudável e bonita. 

• Ideal para a muda: favorece o desenvolvimento da plumagem e 
a condição das penas 

• Fortalece a plumagem 
• Ajuda a prevenir a muda anormal provocada pelo stress 

 

COMPOSIÇÃO 

• Saccharomyces cerevisiae levadura, cloreto de sódio 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS 

• L-alanina 1720 mg, L-arginina 1000 mg, L-cysteine 100 mg, L-
glutamina 1720 mg, L-histidina 140 mg, L-isoleucina 188 mg, L-
leucina 528 mg, L-phenylalanina 300 mg, L-prolina 2720 mg, L-



serina 150 mg, L-tirosina 50 mg, L-valina 428 mg, glicina 4000 
mg, asparagina 1040 mg, ornitina 500 mg 

ADITIVOS/KG 

ADITIVOS NUTRITIVOS 

• vitamina A 1500000 UI, vitamina D3 80000 UI, vitamina E 15000 
mg, vitamina C 10000 mg, vitamina K3 25 mg, vitamina B1 250 
mg, vitamina B2 250 mg, vitamina B6 150 mg, vitamina B12 1 
mg, vitamina PP 200 mg, biotina 3 mg, cloreto de colina 20000 
mg, D-ácido pantotênico 500 mg, L-lisina 3000 mg, L-treonina 
840 mg, L-triptofano 300 mg, DL-metionina 2000 mg 

ADITIVOS TECNOLÓGICOS 

• conservantes 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• 15 gotas em 50 ml de água de bebida limpa - 2 a 3 vezes por 
semana, fazer cada vez uma solução fresca 
- Durante a muda, para promover a formação das penas: três 
vezes por semana. 
- Durante a preparação para a época das exposições: durante 4 
dias consecutivos. 
- Depois de um tratamento com antibióticos ou outros 
medicamentos: durante 5 dias consecutivos. 
Conservar num local fresco e escuro. 
- Em caso de diminuição do apetite devido a um metabolismo 
deficiente: durante uma semana inteira. 

 

 


