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Thức ăn bổ sung chứa chất mang Natri bicarbonate, chất điện giải và vitamin C

THÀNH PHẦN:
Mỗi kg sản phẩm có chứa:
- Độ ẩm: 2 - 9 %

Quy cách: 5 Kg and 10 Kg

Adaptation, Stress

- Potassıum (K) (as Potassium chloride): 19.1 %  – 23.2 %
- Clor (Cl) (as Potassium chloride): 18.7 % - 22.5 %
- Vitamin C (Ascorbic acid): Min 55000 mg
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Royal Avian Bicarlyte Powder được sử dụng để hỗ trợ loại bỏ nhiễm toan trong 
quá trình chuyển hóa do mất chất điện giải và cung cấp chất điện giải. Sản phẩm 
được hòa tan hoàn toàn trong nước.
Sản phẩm có thể được trộn với thức ăn hoặc nước uống cho tất cả các loại gia 
cầm. Nếu sản phẩm sử dụng qua nước uống, pha 1 kg bột Bicarlyte trong 5-10 lít

CHỈ ĐỊNH:
Stress  nhiệt,  tiêu  chảy  và  một  số  bệnh  dẫn  đến 
mất  chất  điện  giải  nghiêm  trọng.  Royal  Avian 
Bicarlyte  Powder  được  sử  dụng  để  ngăn  ngừa 
nhiễm toan trong quá trình chuyển hóa, do mất 
chất  điện giải,  đồng thời  chống giảm năng suất 
và  tử  vong.  Nó  có  thể  được  hòa  tan  hoàn  toàn 
trong nước.

nước và sau đó đổ vào bể/ nguồn nước chính hoặc cho hút qua Dosatron.
Đối với mục đích bảo vệ, trong quá trình mất nước và giảm trọng trong quá trình vận chuyển: 
Dùng 1 kg sản phẩm cho 500 lít nước hoặc 2kg cho 1 tấn thức ăn, sử dụng liên tục trong 5-10 ngày
Mất nước nhẹ:  Dùng 1 Kg sản phẩm cho 150 lít nước hoặc 5 kg cho 1 tấn thức ăn. Sử dụng liên tục trong 
5-10 ngày
Mất nước nặng và stress nhiệt nghiêm trọng:  1kg Bicarlyte Powder cho 100 lít  nước hoặc 6-10 kg cho 1 
tấn thức ăn. Sử dụng liên tục trong 5-7 ngày
 NHÀ SẢN XUẤT: 

           
 
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG 
Số  7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận
2, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: +84.28 6685 0901 – Email: info@eastvet.vn


