
 

Herb-All GUT 
 

 
THỨC ĂN BỔ SUNG 

Dành cho tất cả các loại động vật 
 

Hỗn hợp dạng bột từ 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 Gut được sử dụng trong chế biến thức ăn dành cho động vật thương phẩm và thú 
nuôi. 
 
Màu:     Nâu nhạt đến xanh nhạt 
 
Dạng:    Dạng bột 
 
Thành phần:  

- Hoạt chất:  Vỏ cây Holorrhena antidysenterica (conessine and related 
alkaloid), vỏ cây Ficus religiosa (saponins and polyphenol), Acacia nilotica, 
Cyperus rotundus, Aegle marmelos. 

- Chất mang:  Chất xơ từ hạt 
 

Chỉ định:  
- Ức chế sự phát triển của vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy như: E.coli, 

salmonella,... 
- Bảo vệ niêm mạc ruột, nuôi dưỡng vi nhung mao, kiểm soát tiêu chảy trên thú 

non giai đoạn theo mẹ và sau khi tách mẹ 
- Cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và hiệu quả quá trình hấp thu thức ăn 

 
Lưu ý khi sử dụng:  

- Có thể tăng liều lượng nếu vật nuôi bị tiêu chảy nặng 
- Để nơi khô ráo thoáng mát 
- Gấp kín miệng bao sau khi sử dụng 

 
Quy cách:  Bao 20kg 
 
Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

 
Nhà sản xuất:   

                           

                          LIFE CIRCLE NUTRITION AG 
                        Grossfeldweg 2,  

                        8855 Wangen / Switzerland 
                        Phone: +41 55 450 2090  

                        Fax: +41 55 460 2696 

Nhập khẩu & phân phối bởi: 

                               

                            CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG  

 

 

  
 -    Heo con và động vật non:      1.0 - 1.5 kg / tấn thức ăn       
 -    Liều dùng trong giai đoạn ngắn cho tất cả vật nuôi:   20g/ 100 kg thể trọng/ ngày 

 
Liều lượng: 

                           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  



info@lifecirclenutrition.com
www.lifecirclenutrition.com

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

Control Probiotics Herb-All GUT

700 720 730

399 403 419

Easy weaning with Herb-All GUT

bar 1 (Feed intake g/d) bar 2 (Daily gain g)          Mortality (%)

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

5.5

2.2

1.2

Giảm thiểu các vấn đề về đường ruột và tăng năng suất cho thịt

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

Thử nghiệm với heo sau cai sữa ở trại nghiên cứu tại Đan Mạch. 

Herb-All  Gut giúp kiểm soát chứng tiêu chảy không đặc hiệu để phục hồi nhanh chóng cơ thể sau 
chứng bệnh lỵ và do đó làm giảm việc điều trị bằng thuốc. Herb-All Gut được khuyến cáo sử dụng 
cho những trang trại có áp lực tiêu chảy cao, đặc biệt trên những động vật non như heo con và bê, 
nghé. Sản phẩm được sử dụng trong vòng 4 tuần với liều phòng.

Mục tiêu của thử nghiệm này để kiểm tra hiệu quả của kháng sinh và các phương pháp thay thế  
khác trong  kiểm  soát  tiêu  chảy không  đặc  hiệu  (phân  lỏng).  Sử  dụng  Herb-All  Gut  liều 1.5kg / 
tấn  thức  ăn  cai  sữa  trong  vòng  6  tuần.  Tuổi  cai  sữa  28  ngày  tuổi  (140  heo  con  / nhóm). Kết quả 
cho  thấy  rằng  tỉ  lệ  chết  giảm đáng  kể  và  năng  suất  chăn  nuôi  cao  hơn  ở  nhóm có  ăn  thức  ăn  có 
Herb-All Gut. 

Liều lượng: 
     -    Heo con và động vật non:      1.0 - 1.5 kg / tấn thức ăn   
     -    Liều dùng trong giai đoạn ngắn cho tất cả vật nuôi:   20g/ 100 kg thể trọng/ ngày          
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