
Ro
ya
l

Ro
ya
l

‘Cornerstone of Livestock’

Respirex Mint 

Hô hấp và 
kháng khuẩn

Tinh dầu bạc hà, tinh dầu khuynh diệp và tinh dầu hồi đã được biết đến nhiều năm qua về 
tác dụng làm ẩm và làm giảm màng nhầy hô hấp. Royal Avian Respirex Mint giàu thành 
phần tinh dầu tự nhiên này giúp chống lại các loài vi khuẩn, virus gây bệnh và được sử 
dụng trong các trường hợp stress.

Chỉ định:
 Có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên (bằng các loại tinh dầu)
 Khoa học đã chứng minh rằng tinh dầu khuynh diệp có tác dụng bảo vệ hệ 
thống hô hấp và loại bỏ các chất nhờn dư thừa ra khỏi phế quản
 Menthol có tác dụng an thần và thư giãn

 Có thể dùng để xịt giống như thuốc sát trùng
Sử dụng trong các trường hợp kém ăn, nhiễm khuẩn và stress

Khả năng tương thích: Có thể kết hợp với thuốc kháng khuẩn khác.

Thành phần: Trong 1 lít sản phẩm có chứa:
Tinh dầu bạc hà                                                            100.000 mg
Tinh dầu khuynh diệp                                                    90.000 mg
Tinh dầu hồi                                                                   20.000 mg
Chất mang (nước)                                                         vừa đủ 1 lít

Liều lượng sử dụng
Gia cầm và heo: Pha 200 ml sản phẩm trong 1.000 lít nước uống, dùng trong 3-4 ngày
Với mục đích phun xịt: Pha 200 ml sản phẩm với 10 lít nước và phun cho 20.000 con 
gia cầm

Thức ăn bổ sung có chứa các loại tinh dầu tự nhiên giúp hô hấp dễ dàng

 Royal Avian Respirex Mint có chứa tinh dầu bạc hà và tinh dầu hồi giúp tạo sự   
thoải mái cho hệ hô hấp, tạo cảm giác ăn ngon miệng, điều hòa tiêu hóa

Không tương thích: Không sử dụng chung với vaccine sống. Sử 
dụng trước và sau khi chủng vaccine 2 ngày. 

Quy cách: 1 lít, 5 lít
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Nhà nhập khẩu:
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Nhà sản xuất:


