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‘Cornerstone of Livestock’

Carniovit Powder

Liver, digestion and metabolism
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Thức ăn bổ sung khoáng chất không chứa vitamin A nhưng chứa hàm 
lượng cao các vitamin B, axit folic, axit amin và khoáng chất cao.

Quy cách: 1 Kg, 5 Kg

Gia cầm: Dùng 2 kg sản phẩm cho 1 tấn thức ăn. Hoặc pha 1 kg sản phẩm cho 
1000 lít  nước uống liên tục một tuần trong một tháng sẽ mang lại kết quả như 
mong đợi.

- Vitamin B3 (Niacin): Min 45000 mg
- Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenate): Min 225000 mg
- L-Carnitine: Min 31500 mg
- Manganese (Mn) (as Manganese sulphate): 4435 – 5421 mg
- Copper (Cu) (as Copper sulphate): 675 – 825 mg
- DL-Methionine: Min 2.7%
- L-Lysine (L-lysine monohydrochloride): Min 2.7 %
- Magnesium (Mg) (as Magnesium oxide): 1.50 % – 1.80 %
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- Vì  nó không chứa bất kỳ Vitamin A nào nên đây là sản phẩm lý tưởng cho bệnh 
thừa  Vitamin và giai đoạn phục hồi sau nhiễm trùng.
-  Chứa  phức  hợp  vitamin  B  hàm  lượng  cao.  Công  thức  này  giúp  tăng  tính  ngon 
miệng và giảm stress.
- Ở gia cầm: Hỗ trợ hình thành cơ bắp bằng cách ức chế sự hình thành mỡ.
- Giảm tỷ lệ tử vong đột ngột. Điều hòa chuyển hóa chất béo, giảm tỷ lệ cholesterol 
trong lòng đỏ trứng. Do đó tỷ lệ ấp nở tăng lên.
- Heo: Hỗ trợ quá trình hình thành nạc và giảm sự hình thành gai mỡ. Cải thiện hiệu 
suất sinh sản ở cả hai giới tính.

CHỈ ĐỊNH:

       THÀNH PHẦN:
       Mỗi 1 Kg sản phẩm có chứa:

- Độ ẩm: 2 - 9 %
- Folic Acid: Min 9000 mg
- Vitamin D3 (Cholecalciferol): Min 225000 IU
- Vitamin B1 (Thiamine): Min 8820 mg
- Vitamin B2 (Riboflavin): Min 3600 mg
- Vitamin B6 (Pyridoxine): Min 7200 mg
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin): Min 18 mg
- Vitamin C (Ascorbic acid): Min 18000 mg
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