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‘Cornerstone of Livestock’
Vitamin khoáng dạng lỏng

Vitamin E Selenium + Zn
Thức ăn bổ sung cho gia cầm có chứa vitamin E, Selenium và kẽm

Chỉ định:

Sử dụng cho gia cầm nhằm tăng chất lượng thịt, 
khả năng sinh sản, tiêu hóa thức ăn và duy trì 
tính toàn vẹn của cơ. 

Sự kết hợp của Vitamin E, selenium và kẽm có 
tác dụng trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ hệ 
thống miễn dịch nhờ đặc tính chống oxy hóa

Giảm nguy cơ loạn dưỡng cơ trong hệ tiêu hóa

Được sử dụng với mục đích ngăn ngừa bệnh còi xương ở gà tây.
Được khuyến cáo cho trường hợp giảm đẻ và giảm ấp trên gà đẻ

Rối loạn sinh sản
Thiếu Selenium và vitamin E 
Chứng loạn dưỡng cơ trong hệ tiêu hóa
Bệnh cơ trắng
Bảo vệ hệ thống tim mạch

Lợi ích khi sử dụng: Tan hoàn toàn trong nước. Không gây tách 
pha và hình thành màng sinh học

Quy cách: 1 lít, 5 lít

Royal

Thành phần: Mỗi lít sản phẩm có chứa:
Vitamin E             100.000 mg         Selenium                    220 mg
Kẽm                         4.800 mg             L-lysine                   100.000 mg
Chất mang (nước)        vừa đủ 1 lít

Sử  dụng  sau  chủng  ngừa  góp  phần  tăng  cường  hệ  miễn  dịch.
Sử dụng khi:

Hướng dẫn sử dụng: Có thể trộn vào thức ăn hoặc nước uống cũng như cho uống bằng đường 
miệng theo liều khuyến cáo: 
Gia cầm: Pha 0.25 – 0.5 lít sản phẩm với 1000 lít nước uống, sử dụng trong 1 tuần liên tục. Dung 
dịch sau khi pha phải được sử dụng và thay mới sau mỗi 24 giờ.
Trâu bò, ngựa, lợn, bê nghé: Pha 0,5-1 lít sản phẩm với 1000 lít nước uống. Sử dụng liên tục ít 
nhất 1 tuần trong những trường hợp cần thiết. Liều lượng đủ cho 100 kg thể trọng trong 1 ngày là 
10 ml sản phẩm.
Ngựa và lạc đà: 50 ml/con/ngày.                       
Cừu, dê, bê, lạc đà cái và lừa: 10 - 15 ml/con/ngày.        Lừa lớn hơn: 25 ml/con/ngày.
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Nhập khẩu và phân phối:
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Nhà sản xuất:


