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‘Cornerstone of Livestock’

Renalex
Gan, hệ tiêu hóa và trao đổi chất

Thức ăn bổ sung cung cấp vitamin, chất điện giải, các chiết xuất thực vật và tinh dầu giúp
điều hòa chức năng thận, tăng quá trình sản xuất và bài tiết nước tiểu và ngăn ngừa sỏi 
thận, nhiễm trùng đường ruột và đường tiết niệu.

Chỉ định:
Có tác dụng điều hòa chức năng của gan và thận.
Được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.
Ngăn ngừa gout.

Tăng khả năng tiêu hóa: Propylene glycol và glycerin giúp tăng quá

Cân bằng điện giải với áp suất thẩm thấu.
Được sử dụng trong suốt thời kỳ nắng nóng 
Ngăn ngừa chứng khó tiêu 

trình giải phóng các enzyme trong tuyến tụy, điều hòa tiêu hóa và 
góp phần bảo vệ gan.
Tác dụng nhuận tràng của glycerin và magnesium làm cho hệ tiêu 
hóa thỏa mái và bài tiết dễ dàng các độc tố
Làm giảm các ảnh hưởng của stress
Các amino acids, vitamins và chiêt xuất thảo mộc giúp tăng năng 
suất và kích thích sự thèm ăn.

Sử dụng khi:

Tăng năng suất và tăng cường hệ 
Sự hình thành sỏi thận.
Trong trường hợp bị gout.

Rối loạn tiết niệu.
Sau khi điều trị bằng kháng sinh hoặc sulphonamide
Để hỗ trợ điều trị hệ niệu sinh dục

Hướng dẫn sử dụng:
Gia cầm: Pha 1 - 1,5 lít sản phẩm trong 1000 lít nước uống, sử dụng trong 1 tuần liên tục
Heo: 25ml/ 1 con trong 1 tuần

Thành phần: Trong 1 lít sản phẩm có chứa:
Sodium                        1.2 %                Potassium              0.4 %
Magnesium                        0.32 %              Vitamin A              1.000.000 IU
Vitamin C                        1.000 mg          Betaine              5.000 mg
Lysine                                    3.000 mg          Methionine              400 mg
Solidago virgaurea extract     30.000 mg        Parsley extract  25.000 mg
Chất mang (nước)            vừa đủ 1 lít
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Quy cách: 1 lít, 5 lít
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