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Anti-Stress Lyte
Thích nghi, Stress

Sản phẩm cung cấp các tinh dầu, các chất điện giải, chất khoáng, vitamin E 
và vitamin C cần thiết để phòng ngừa giảm năng suất trên vật nuôi trong 
quá trình vận chuyển, stress nhiệt và các trường hợp tương tự khác

Chỉ định

Quy cách: 1 lít; 5 lít

Gia cầm:  pha 1 - 1,5 lít sản phẩm trong 1.000 lít nước uống, sử dụng trong 4 - 5 ngày.
Bê, cừu, dê: 25 - 30 ml sản phẩm / con / ngày.
Cừu con, dê con: 5 - 7 ml sản phẩm / con.
Trâu bò, ngựa và lạc đà: 100 - 150 ml / con / ngày, (trung bình: 30 ml sản phẩm cho mỗi
100kg thể trọng) 

Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng chung: Pha 1 - 1,5 lít sản phẩm trong 1.000 lít nước uống. Tuy nhiên, nếu 
vật nuôi được điều trị riêng biệt nên sử dụng các liều sau bằng cách thêm 0.5 - 1 lít 
nước.

Thành phần: Trong 1 lít sản phẩm có chứa:

 Được khuyến cáo đặc biệt sử dụng trong trường hợp kém ăn 
do stress nhiệt.

 Anti-Stress Lyte là sự kết hợp giữa các chất điện giải, vitamin E, 
vitamin C và chất khoáng, được sử dụng cho vật nuôi trong các trường 
hợp stress do nhiệt và các yếu tố khác để ngăn ngừa giảm năng suất 
và phát triển kém ở vật nuôi.
 Sản phẩm được sử dụng cho mọi độ tuổi và các trường hợp 
nghi ngờ là bị stress, mất nước và các trường hợp stress cần thiết phải
cung cấp các chất điện giải.

 Hòa tan dễ dàng trong nước, phân bố đồng đều, không tách pha và không gây 
tắc nghẽn đường ống nước.

Calcium                               2.15%                   Potassium                         0.62%
Sodium                               2.5%                     Magnesium                       0.51%
Copper                               12 mg                   Zinc                                   3250 mg
Selenium                            4 mg                     Vitamin E                           5150mg
Vitamin C                           12000 mg             Menthol                             2500mg
Chất mang (nước)              vừa đủ 1 lít
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Trong trường hợp tiêu chảy và mất nước, có thể lặp lại liều đang sử dụng 2 lần
mỗi ngày theo lời khuyên của bác sĩ thú y.

‘Cornerstone of Livestock’

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
Nhà sản xuất:

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
ROYAL ILAC SAN. VE TIC. LTD. STI. 

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text


lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
Organize San. Bol. 23. Cad. No:5 - Kayseri / TurkeyTel: +(90) 352 321 2644 - Fax: +(90) 352 321 2645

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
Nhập khẩu và phân phối:

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG

lanh.bk09@gmail.com
Typewritten text
Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận 2,TP. Hồ Chí Minh.Tel: (+84)28.6685.0901 Email: info@eastvet.vn


