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Dành cho tất cả các loại động vật

Màu:  màu xanh nhạt đến nâu nhạt 

Dạng:  dạng bột với cấu trúc bền vững 

Thành phần:  

*Lưu ý:   Điều chỉnh liều lượng thích hợp tùy theo thời gian cho ăn 

Quy cách:  Bao 20kg 

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Nhập khẩu & phân phối bởi: 
                               
                            CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG  

 Nhà sản xuất:   

                           
                          LIFE CIRCLE NUTRITION AG 

                        Grossfeldweg 2,  
                        8855 Wangen / Switzerland 

                        Phone: +41 55 450 2090  

                        Fax: +41 55 460 2696 

- Chất mang:  Chất xơ từ hạt 

Chỉ định:    Củng cố các hàng rào phòng vệ tự nhiên chống lại  sự nhiễm ký sinh trùng 

như  bệnh  cầu  trùng,  bệnh  đầu  đen,  viêm  ruột  cata  truyền  nhiễm,  bệnh 

crytosporidiosis 

Cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và hiệu quả quá trình hấp thu thức ăn 

Cải thiện vấn đề ẩm ướt của chất độn chuồng do phân ướt. 

Tăng cường hệ thống miễn dịch của động vật trong giai đoạn đầu của 

quá trình phát triển và giảm nguy cơ nhiễm bệnh trên bê nghé, heo con, thỏ,
dê và cừu. 

 

Hỗn hợp dạng bột các loại thực vật được trồng tự nhiên và được chọn lọc kỹ lưỡng với nồng 

độ cao các chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Herb-All Cocc-

X được sử dụng trong chế biến thức ăn dành cho động vật thương phẩm và thú nuôi. 

 

-  Hoạt  chất:  vỏ  cây  Hollarhena  antidysenterica  (conensine  and  related  alkaloid),  củ  Alium 
satium (allicin), Ficus religiosa, Berberis aristata, Embelia ribes, Azadirachta indica.   

Liều lượng:    

- Gà thịt: 500 g/tấn thức ăn
-    Gà tây: 1kg/ tấn thức ăn
- Heo con: 500 g / tấn thức ăn
-    Heo nái: 1,5kg/ tấn thức ăn (3 tuần trước khi đẻ) 
-    Bê nghé: 10g/con/ngày, dùng ít nhất 4 tuần
-    Cừu non, dê non: 3g/con/ngày, dùng ít nhất 4 tuần
-    Thỏ: 2kg/ tấn thức ăn
-    Thủy sản: lên đến 2kg/ tấn thức ăn tùy theo loài

                           Email: info@eastvet.vn

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường 
An Phú, quận 2, TP. HCM.
ĐT: (+84)28 6685 0901  
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Giảm thiểu tối đa áp lực nhiễm ký sinh trùng 

 

 

  
Liều lượng: 

nuôi  dựa vào kháng sinh như hiện nay. 

Trong suốt 8tuần đầu khi nuôi trong 

chuồng,  bê  được  ăn  thức  ăn  có 

Herb-All Cocc-X tăng trưởng tốt hơn so

với nhóm đối chứng dùng kháng sinh. 

Nguồn  dinh  dưỡng  từ  thực  vật  giúp  kiểm  soát  stress  và  hỗ  trợ  chức  năng  miễn  dịch  

Herb-All Cocc-X  giúp củng cố  hàng rào phòng vệ tự nhiên kháng lại  sự  nhiễm ký sinh trùng như 

bệnh cầu trùng và bệnh cryptosporidiosis.  Nó còn cải  thiện hệ vi  sinh vật  đường ruột và hiệu quả 

của quá trình hấp thu thức ăn. Hơn nữa khi sử dụng Herb-All Cocc-X không cần phải luân chuyển 

thay đổi và không có thời gian ngưng thuốc. Herb-All Cocc-X được khuyến cáo sử dụng trên gà 

thịt và gà tây như một phần của chương trình luân chuyển thuốc cầu trùng. Hoặc sử dụng để giảm 

các nguy cơ nhiễm bệnh trên bê nghé, heo con, thỏ, cừu và dê. 
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Bê  non  tăng  trưởng  ổn  định 

mà không cần dùng đến kháng sinh 

Thử  nghiệm  này  với  bê  non  cho  thấy 

rằng  Herb-All  Cocc-X  là  một  giải  pháp 

thay thế hữu hiệu trong xu hướng chăn

Thử  nghiệm  trên  gà  thịt  ở  trang 

trại  nghiên  cứu  có  công  cường 

độc cầu trùng 

Herb-All  Cocc-X  được  kiểm  tra  tại 

thử nghiệm này cùng với các thuốc cầu 

trùng  khác.  Trước  khi  nhiễm  bệnh,  gà 

được cho ăn thức ăn có Herb-All Cocc-X 

có  tỉ  lệ  tăng  trưởng  cao  nhất.  Kết  quả 

cuối  cùng  được  thể  hiện  bằng  chỉ  số 

EBI,  cho  thấy  rằng  năng  suất  chăn 

nuôi  ngang  bằng  với  nhóm gà  cho  ăn 

thuốc cầu trùng.  

 

-   Gà thịt: 500 g/tấn thức ăn 
-   Gà tây: 1kg/ tấn thức ăn
-   Heo con: 500 g / tấn thức ăn
-   Heo nái: 1,5kg/ tấn thức ăn (3 tuần trước khi đẻ) 
-   Bê, nghé: 10g/con/ngày, dùng ít nhất 4 tuần
-   Cừu non, dê non: 3g/con/ngày, dùng ít nhất 4 tuần
-   Thỏ: 2kg/ tấn thức ăn
-   Thủy sản: lên đến 2kg/ tấn thức ăn tùy theo loài 
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