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Salix Alba
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NON-ANTIBIOTIC SOLUTIONS

Tăng  tính  ngon  miệng,  sức  khỏe  đường 
ruột  và  chức  năng  miễn  dịch,  cải  thiện 
chuyển đổi thức ăn
Thành phần:

Hướng dẫn sử dụng:
Sản phẩm có thể sử dụng cho gà con 1 ngày tuổi để giảm 
vấn đề loét mề. Cũng có thể sử dụng trong các trường hợp 
gà với chứng kém hấp thu hoặc viêm ruột. 
Tỷ lệ pha loãng từ 200-400ml/1000 lít nước uống trong vòng
 12-24 giờ
Độ hòa tan trong nước hoàn toàn và không hình thành màng
sinh học. 
Nhà sản xuất: Intracare B.V. 
Voltaweg 4, 5466 AZ, Veghel, The Netherlands 
Nhà nhập khẩu và phân phối:

Tác dụng: 

*  Với  chức  năng  kháng  viêm,  giúp  kiểm soát 
phản  ứng  miễn  dịch  khi  đường  ruột  bị  tác 
động bất lợi, duy trì lượng thức ăn tiêu thụ

* Hỗ trợ điều trị rối loạn vận động, cải thiện tình 
trạng khớp bằng việc giảm thiểu các phản ứng 
viêm.

 động với đặc tính kháng viêm và giảm đau

Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng 
và các  thành  phần  cụ  thể  như  
Salicine (chiết xuất Salix alba) với 
hàm lượng tối thiểu  2500mg/l  và  
Vitamin  E  với  hàm lượng  tối  thiểu  
9000mg/l,  chất  mang  là một  chất  
nhũ  hóa  rất  đặc  biệt  có  chức năng  
hồ  trợ  để  nâng  cao  hiệu  quả  sản 
phẩm.

* Sự kết hợp của salicylat tự nhiên được phân
 lập từ vỏ cây liễu. Salicylates tự nhiên hoạt

Quy cách: 500 ml, 1 lít
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