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‘Cornerstone of Livestock’

Carnitonic

Gan, hệ tiêu hóa và trao đổi chất

Thức ăn bổ sung có chứa Carnitine, Betaine, Choline Chloride, Sorbitol, 
Magnesium, và các chiết xuất thực vật có tác dụng bảo vệ gan cho vật nuôi

 Ngăn ngừa gan nhiễm mỡ: Tùy thuộc vào nhu 
cầu năng lượng tăng lên trong giai đoạn tăng 
trưởng, phát triển và sinh sản, quá trình trao đổi 
chất có thể bị mất cân bằng do thức ăn có chứa 
nhiều chất béo hoặc stress do các yếu tố môi 
trường. Điều này gây nên gan nhiễm mỡ. Carnitine 
có tác dụng tăng cường quá trình chuyển hóa chất 
béo và thải độc cho gan (bằng cách tăng cường 
quá trình oxy hóa ty thể trong tế bào

Chỉ định

 Tăng khả năng tiêu hóa: Sorbitol kích thích giải phóng các enzyme 
pancreas, điều hòa quá trình tiêu hóa và góp phần bảo vệ gan.
           Tác dụng nhuận tràng của Sorbitol và Magnesium giúp hệ thống tiêu hóa
 hoạt động dễ dàng và tăng cường bài tiết các độc tố.
             Giảm tác hại của các yếu tố stress
             Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng
Thành phần: Trong 1 lít sản phẩm có chứa

Quy cách: 1 lít, 5 lít

Magnesium                      2,1%                Sodium                                     0,08%
L-Carnitine                       60.000 mg       Choline Chloride                      15.000 mg
Artichoke extract              6.500 mg         Betaine                                     14.500 mg
Sorbitol                             5.000 mg         Citric acid                                 1.500 mg
Chất mang (nước)           vừa đủ 1 lít
Hướng dẫn sử dụng:
Gia cầm: pha 1 lít sản phẩm trong 1.000 lít nước uống, sử dụng trong 3 - 5 ngày liên tục
Trâu bò, ngựa: 50 - 70 ml / con / ngày
Cừu, dê, bê: 10 - 15 ml / con / ngày. Sử dụng trong 1 tuần bằng cách pha với nước uống
Heo: 10 - 15 ml / con / ngày
Heo con: 2 - 4 ml / con / ngày, dùng trong 1 tuần.
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Nhà sản xuất:


