
 

 
Herb-All LIVER
Dành cho tất cả các loại động vật 

 

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

Hoạt chất : Andrographis paniculata (Androgapholites), Tinospora cordifolia 
stem (polyphenols), Helicteres isora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, 
Piper longum. 
Chất mang:  Chất xơ từ hạt 

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  

Màu:  màu xanh nhạt đến nâu xám nhạt 

Dạng:  dạng bột với cấu trúc bền vững 

Thành phần:  

Chỉ định: Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.  Ngăn 

ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ 

 Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 

 Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 

 Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại) 

 Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn 

Liều lượng: Bê thịt:  1kg / tấn thức ăn hoàn chỉnh 
  Bò đực giống thịt và bò đực non:  2g / 100kg thể trọng   

                        Bò sữa:                                              10g / con / ngày 

  Dê, cừu:   3g / con / ngày 

  Gia cầm (gà thịt, gà đẻ, gà tây)              300 g/ tấn thức ăn 

  Heo con:                                              250-300g/tấn thức ăn. 
                        Heo choai - heo thịt:                              150g/ tấn thức ăn.                  
                        Heo nái:                                               350-450g/ tấn thức ăn                  

                        Thủy sản:                                             2 - 5 kg/ tấn thức ăn tùy thuộc vào 
                                                                                   từng 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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Data Control Herb-All LIVER  (1)

No. of animals at start 1050 1050
Feed intake (g/bird) 3514 3537   +
Weight at slaughter (g) 2049 2129   *
FCR 1.746 1.69    *
Mortality (%) 1.62 1.24   n.s.
Production Index³ 298 322     *
Yield at slaughter (%) 69.58 70.03
Gross margin per bird (Fr.)² 1.48 1.66

Table: Performance of broilers slaughtered at 38 days of age

Vật nuôi có thể phát huy hết tiềm năng di truyền! 

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

Từ các dữ liệu thu thập của trại ở Thụy Sỹ trong 1 năm của hơn 400 con bò cho thấy rằng: bò được 
cho ăn thức ăn có Herb-All Liver cho sữa nhiều hơn trong suốt quá trình cho sữa. 

Sản lượng sữa trong 100 ngày của

Liều lượng:

Herb-All Liver có thể cải

 c

 thiện hiệu quả của quá trình chuyển đổi năng lượng thành dạng năng lượng 
có sẵn và cung cấp các glucose thích hợp. Herb-All Liver giúp phòng ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ 
và cải thiện quá trình huyển hóa protein. Giúp lợi tiểu, bài tiết chất độc và các sản phẩm phụ sau 
chuyển hóa. Hơn nữa Herb-All còn giúp phát triển móng guốc và vuốt ở động vật nhai lại và động vật
dạ dày đơn; giảm lượng tế bào Soma (SCC) trong sữa. 

KG / cow / day                    Cows above 200'000 SCC 
in % of the herd

  

Herb-All  Liver  có  thể  thay  thế 
hoàn  toàn  choline  chloride  trong 
thức ăn của heo choai và cải thiện 
khả năng tăng trưởng của heo.

Với  Herb-All  Liver,  heo  con  tăng 
trưởng nhanh hơn so với heo con ăn 
khẩu phần thức ăn tiêu chuẩn.  Điều 
này giúp rút ngắn thời gian vỗ béo và 
đạt hiệu quả kinh tế tốt hơn. 

nhóm  bò  cho  ăn  thức  ăn  có 
Herb-All  Liver  nhiều  hơn  3kg  
sữa/ ngày so với nhóm đối chứng
 dùng thức  ăn  tiêu  chuẩn.  
Lượng  SCC  giảm  đáng  kể  -24% 
đối  với  nhóm  bò  ăn  thức  ăn  có 
Herb-All Liver. 

     -   Bê thịt:                                                              1kg/ tấn thức ăn  
     -   Bò đực giống thịt và bò đực non:                      2g / 100kg thể trọng/ ngày
     -   Bò sữa:                                                             10g/ con/ ngày     
     -   Dê, cừu:                                                            3g/ con/ ngày     
     -   Gia cầm (gà thịt, gà đẻ, gà tây)                         300g/ tấn thức ăn     
     -   Heo con:                                                            250-300g/ tấn thức ăn.                         
     -   Heo choai - heo thịt:                                          150g/ tấn thức ăn.                                         
     -   Heo nái:                                                             350-450g/ tấn thức ăn                         
     -  Thủy sản:                                                            2 - 5 kg/ tấn thức ăn tùy thuộc vào từng loài
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