
 

 
Herb-All CALM
Dành cho tất cả các 

Màu:  màu xanh nhạt đến nâu nhạt 

Dạng:  dạng bột với cấu trúc bền vững 

Thành phần:    
- Hoạt chất: Ocimum sanctum (essential oil), rễ cây Withania somnifera (Alkaloids 

and Withanolides), Mangifera indica, Emblica officinalis. 
- Chất mang: Chất xơ từ hạt 

Chỉ định:  Tăng cường hàm lượng serotonin tự nhiên 

  Giảm stress liên quan đến corticosteroids 

  Hỗ trợ hệ thống miễn dịch bẩm sinh 

  Làm giảm các trường hợp động vật kích động, hung hăng, stress,… 

  Giảm tỉ lệ chết ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển 

  Được sử dụng như một bước đệm trước khi vận chuyển, ghép bầy hoặc các 

hoạt động khác để không làm ảnh hưởng đến năng suất của vật nuôi.  

Quy cách:  bao 20kg 

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

 
Nhà sản xuất:   

                           

                          LIFE CIRCLE NUTRITION AG 
                        Grossfeldweg 2,  

                        8855 Wangen / Switzerland 
                        Phone: +41 55 450 2090  

                        Fax: +41 55 460 2696 

Nhập khẩu & phân phối bởi: 

                               

                            CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG  

loại động vật

 

 

Hỗn hợp dạng bột các loại thực vật được trồng tự nhiên và được chọn lọc kỹ lưỡng với nồng 
độ  cao các  chất  chuyển hoá thực  vật  thứ cấp và  chất  chống oxi  hoá tự  nhiên.  Herb-All 
Calm được sử dụng trong chế biến thức ăn dành cho động vật thương phẩm và thú nuôi.   

Liều lượng:  Gia cầm (gà thịt, gà đẻ, gà tây, vịt): 500 g / tấn thức ăn    

                       Heo con, heo choai, heo xuất chuồng: 500 g / tấn thức ăn

    Heo nái:   10 g / con / ngày 

   Bê nghé:   15 g / con / ngày 

   Bò đực giống thịt và bê đực :  40 g / con / ngày 

                       Ngựa:                                                  20 g/ con/ ngày

 

                           Email: info@eastvet.vn 

Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường 
An Phú, quận 2, TP. HCM.
ĐT: (+84)28 6685 0901  



Động vật thể hiện hành vi bình tĩnh và tích cực hơn.

Nguồn dinh dưỡng từ thực vật giúp kiểm soát stress và hỗ trợ chức năng miễn dịch 

Giảm stress và hỗ trợ miễn dịch giúp tăng tỷ lệ sống cao trên gà con

Liều lượng: 
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Herb-All Calm được khuyến cáo sử dụng khi vật nuôi bị stress do mang thai và sinh đẻ, trong những 
tuần đầu tiên tập ăn, khi chuyển chuồng hoặc nhập đàn, trong giai đoạn phát dục, khi chủng vaccine 
hoặc trong vận chuyển. Herb-All Calm đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự cắn nhau ở heo 
và mổ lông ở gà. Nó còn giúp tăng cường hàm lượng serotonin tự nhiên, giảm  stress liên quan đến 
corticosteroids và hỗ trợ hệ thống miễn dịch bẩm sinh.  Hỗn hợp thảo dược Herb-All Calm là dịu đi 
các trường hợp động vật kích động hoặc hung hăng và do đó làm giảm tỉ lệ chết trong giai đoạn đầu 
của quá trình phát triển. Một số thí nghiệm cho thấy rằng động vật ăn thức ăn có Herb-All Calm có 
khả năng đáp ứng với vaccine tốt hơn (tăng lượng kháng thể).

Cả  hai  thí  nghiệm  đều  cho  thấy  một  sự  khác  biệt 
đáng  kể  về  tỉ  lệ  chết.  Nhóm  gà  thịt  ăn  thức  ăn  có 
chứa  Herb-All  Calm  có  tỉ  lệ  chết  thấp  hơn  53%  so 
với nhóm đối chứng. Thử nghiệm trên gà tây cũng 
chứng minh được rằng nhóm ăn Herb-All Calm có tỉ 
lệ chết thấp hơn 40% so với nhóm đối chứng. 

Thử  nghiệm  được  thực  hiện  với  ba  lần  lặp  lại 
(=3 thử nghiệm độc lập). Thử nghiệm này đánh 
giá tỉ lệ chết của heo con mới sinh trong vòng 4 
tuần đầu tiên cho đến lúc cai  sữa. Với mỗi lần 
lặp  lại,  tỉ  lệ  chết  của  heo  con  giảm  nhưng  sự 
khác biệt về tỉ lệ chết giữa nhóm đối chứng và 
nhóm  thử  nghiệm  vẫn  lớn  hơn  200%.  Và  heo 
con  trong  nhóm  thử  nghiệm  sẽ  có  có  tỉ  lệ 
sống sót cao hơn nhóm đối chứng.

Gia cầm (gà thịt, gà đẻ, gà tây, vịt):                               500 g / tấn thức ăn 
Heo con, heo choai, heo xuất chuồng:                         500 g / tấn thức ăn
Heo nái:                                                                             10 g / con / ngày      
Bê nghé:                                                                            15 g / con / ngày      
Bò đực giống thịt và bê đực :                                        40 g / con / ngày      
Ngựa:                                                                                 20 g/ con/ ngày
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