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HVAD ER VITAMAX?

De aktive ingredienser i VITAMAX foder fremmer fiskens naturlige immunforsvar og forbereder den 
til at håndtere stressfulde situationer såsom sortering, transport, nedsat vandkvalitet, vaccination, 
temperaturændringer og sygdomme. VITAMAX er beriget med Vitamin C, Vitamin E, nukleotider og 
glukaner. Mængden af hver eneste komponent er nøje afmålt for maksimal effekt uden overdosering.

Funktionen af de aktive komponenter i foderet samt disses sammensætning og koncentration understøtter 
både det specifikke og det uspecifikke immunforsvar i fisken.

   

De  aktive komponenter i VITAMAX har en positiv effekt på fiskens immunforsvar. Dette hjælper den til 
nemmere at kunne håndtere de stressende situationer, som den udsættes for i dens livscyklus.

BRUGEN AF VITAMAX 

Det funktionelle premix tilføjes foderet for at forberede fisken på stressende situationer og for at forbedre 
effekten af vaccination. Det anbefales at benytte VITAMAX foder to uger før en forudset stressende periode 
for at styrke fiskens immunforsvar. Det er yderligere tilrådeligt at fortsætte med at fodre med VITAMAX både 
under og efter stressende perioder for maksimal effekt.

Vitamin C 
- antioxidant, som bidrager til øget funktion og  
       beskyttelse af immunceller.

Vitamin E 
- hovedsageligt forekommende i celle membraner, hvor  
       det fungerer som antioxidant og beskytter umættede  
       fedtsyrer i celle membranen mod frie radikaler. Denne  
       beskyttelse forebygger cellebeskadigelse.

Nukleotider 
- byggemateriale for DNA, formidler energi  
       omsætning og celle kommunikation.
- forsøg indikerer at tilskud til kosten øger  
       modstandsdygtighed overfor infektioner og  
       forbedrer effekten af vaccination.

Glukaner
- langkædede polysaccharider fra gær-cellevægge
- aktiverer immunsystemets forsvar mod patogener.

Gram+ bakterie Gram- bakterie

KM gemt i glycerol kommer ind i bakterien via 
poriner og forårsager et skift i cellens pH-værdi, 
hvilket ødelægger bakteriens inder-membran og 
DNA før infektionen spredes.

KM kommer ind i bakterien via hul i 
celle væggen og ødelægger inder-

membran og DNA 

Stress 
faktorer

HVAD ER NYT VED VITAMAX? 
 
VITAMAX foder indeholder nu også kort-kædede monoglycerider (KM). 
Disse er en bestemt slags fedt med særlige egenskaber. 

KM kan uskadeliggøre bakterier ved at gennemtrænge celle væg og membran. KM er gemt i glycerol, der 
benyttes som energikilde for bakterier. Inde i bakterien forårsager KM et skifte i cellens pH-værdi, hvilket 
medfører nedbrydning af såvel celle membran som DNA. Bakterien er uskadeliggjort.

TID

FODER
Standard

foder
Standard

foder
Standard

foder

HÆNDELSE Daglig rutine Periode 
m. stress Daglig rutine Periode 

m. stress Daglig rutine

Fra Aller Aqua

Membran
Cellevæg
DNA

Porin


