
 

Thảo dược phòng nội ký sinh trùng 
Dành cho tất cả các loại động vật 

 

Herb-All Worm là 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 Worm 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:  Thân cây Berberis aristata (Alkaloids), Curcuma longa rhizome 

(essential oil and curcumin), Azadirachta indica, Embelia ribes, Pongamia glabra.  
- Chất mang:  Chất xơ từ hạt 

 
Chỉ định: 

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  

Herb-All FORCE 

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

- Sử dụng phòng bệnh ký sinh trùng đường ruột cho gia súc, gia cầm và thủy sản 

                                  ngày, trong suốt 4 tuần.
    

Liều lượng:    

- Bò, dê, cừu:              5g / 100 kg thể trọng trong vòng 4 tuần (tối đa 30g/con/ngày)
- Heo:                         5g/ 100 kg thể trọng hoặc 1.5 kg / tấn thức ăn trong vòng 4 tuần
- Gia cầm:                   1.5kg / tấn thức ăn trong vòng 4 tuần
- Động vật hoang dã:   1.5kg / tấn thức ăn
- Thủy sản:                 1.5kg/ tấn thức ăn
- Ngựa:                       10g/ ngựa con/ ngày, trong suốt 8 tuần. 30g/con trưởng thành/  

                           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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Test 1: Mice infected with 2'500 eggs
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Kiểm soát ký sinh trùng không cần dùng thuốc 
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Control Herb-All FORCE

Herb-All Force  làm giảm nguy cơ nhiễm giun sán trong chăn nuôi, ngăn chặn sự tái nhiễm ký sinh 

trùng và lây lan trong đàn. Khi sử dụng Herb-All Force không cần phải phân chia dây chuyền sản 

xuất thức ăn chăn nuôi theo từng dòng thuốc trong nhà máy và không cần thời gian ngưng thuốc. 

Herb-All Force được đánh giá cao bởi người chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nơi 

mà đang tìm kiếm một giải pháp không thuốc, hóa chất trong kiểm soát nội ký sinh trùng. Sản phẩm 

có thể được sử dụng bất kỳ thời gian nào trong vòng đời của vật nuôi, liên tục hoặc trong các giai 

đoạn điều trị được xác định, đặc biệt gia súc, gà đẻ, heo và các thú cảnh.

Nguồn dinh dưỡng từ thực vật giúp gia tăng chức năng hệ miễn dịch

Herb-All Force có cơ chế tác động khác biệt so 
với thuốc tẩy giun
Một  luận  văn  nghiên  cứu  của  khoa  Vetsuisse  - 
trường đại học Bern đã chứng minh rằng Herb-All 
Force có tác dụng ngăn chặn sự di chuyển của ấu 
trùng từ ruột sang phổi (xem đồ thị). Herb-All Force
được  xem  như  một  phương  pháp  hỗ  trợ  hoặc 
phòng  ngừa  nhằm  giảm  mức  độ  nhiễm  giun  mà 
không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến năng 
suất  vật  nuôi  (Salomé  Siegenthaler,  Thesis, 
University Bern, 2014)

Herb-All Force có hiệu quả trong việc chống lại áp
lực  nội  ký  sinh  trùng  trên  cừu,  kết  quả  của thí 
nghiệm  cho  thấy  số  lượng  trứng  giun  được  tìm 
thấy  trong  phân  giảm  đáng  kể  so  với  nhóm  đối 
chứng.  Nhóm  Herb-All  Force  giảm  75%,  trong  
khi  đó nhóm đối chứng chỉ giảm 12,5%.
 
Herb-All  Force  được  pha  trộn  với  hỗn  hợp 
khoáng  và  cung  cấp  trực  tiếp  cho  vật  nuôi  dưới 
dạng khối liếm. Khi  áp  lực  ký  sinh  trùng  cao,  vật
nuôi  có  khả năng tự khỏi  bệnh và xây dựng nên
hệ  thống  miễn  dịch  đặc  hiệu  chống  lại  ký  sinh 
trùng 

Liều lượng:     
- Bò, dê, cừu:              5g / 100 kg thể trọng trong vòng 4 tuần (tối đa 30g/con/ngày)
- Heo:                         5g/ 100 kg thể trọng hoặc 1.5 kg / tấn thức ăn trong vòng 4 tuần 
- Gia cầm:                   1.5kg / tấn thức ăn trong vòng 4 tuần
- Động vật hoang dã:   1.5kg / tấn thức ăn
- Thủy sản:                 1.5kg/ tấn thức ăn
- Ngựa:                       10g/ ngựa con/ ngày, trong suốt 8 tuần 
                                  30g/con trưởng thành/ ngày, trong suốt 4 tuần
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