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‘Cornerstone of Livestock’

No’Stress Powder

Adaptation, Stress
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ROYAL ILAC SAN. VE TIC. LTD. STI.
Organize San. Bolgesi 23.Cadde No:5 
Melikgazi Kayseri Turkey.

Thức ăn bổ sung bao gồm Natri, kali, canxi, dextrose, vitamin B và phức hợp 
vitamin C  được khuyến cáo sử dụng khi bị stress nhiệt nặng. 

 
 
 Giảm cảm giác thèm ăn do mất nước
 Tử vong do căng thẳng nhiệt
 Nguyên nhân chết không rõ ràng

Quy cách: 1 Kg, 5 Kg, 10 kg

- Độ ẩm: 2 - 9 %
- Clor (Cl) (as Potassium chloride, Sodium chloride): 19.4 % – 23.7 %
- Potassium (K) (as Potassium chloride): 9.4 %  – 11.5 %
- Sodium (Na) (as Sodium chloride): 7.2 % – 8.8 %
- Calcium (Ca) (as Calcium sulphate): 2.6 % – 3.3 %
- Sulphur (S) (as Magnesium sulphate, Calcium sulphate): 2.4 % – 2.9 %
- Magnessium (Mg) (as Magnesium sulphate): 1.8 % – 2.2 %
- Vitamin B1 (Thiamine): Min 500 mg
- Vitamin B2 (Riboflavin): Min 700 mg
- Vitamin B3 (Niacin): Min 3500 mg
- Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenate): Min 2300 mg
- Vitamin B6 (Pyridoxine): Min 1000 mg 
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin): Min 225 mg
- Vitamin C (Ascorbic acid): Min 9000 mg
- Folic Acid: Min 90 mg

CHỈ ĐỊNH:
 Stress nhiệt nghiêm trọng
 Tiêu chảy, mất nước liên quan đến bệnh  
            Nhiễm toan trong quá trình chuyển hóa
 Cung cấp chất điện giải

THÀNH PHẦN: Mỗi 1 Kg sản phẩm có chứa:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
No'Stress Powder được sử dụng để góp phần loại bỏ nhiễm toan trong quá trình chuyển hóa do mất điện giải, 
tiêu chảy và hỗ trợ để giảm mất điện giải, tử vong và mất năng suất.
Có thể được sử dụng bằng cách trộn với thức ăn cho tất cả các loài gia cầm.
Đối với mục đích bảo vệ, trong quá trình mất nước và giảm trọng trong quá trình vận chuyển: trộn 1 kg 
sản phẩm với 1 tấn thức ăn, sử dụng liên tục trong 5 - 10 ngày.
Mất nước nặng: trộn 5 kg sản phẩm với 1 tấn thức ăn, sử dụng liên tục trong 5 – 10  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.HCM.
ĐT: +84.28 6685 0901 – Email: info@eastvet.vn


