
Dùng trong chăn nuôi                                                               Thức ăn bổ sung dạng dung dịch 

LIQUIVIT® AMINO 

Liquivit ® Amino là kết hợp cân bằng giữa các loại vitamin và amino acid được bổ sung thông 

qua đường nước uống. 

Liquivit ® Amino được sử dụng cho mục đích phòng ngừa thiếu hụt vitamin và amino acid 

trong trường hợp tiêm chủng, bệnh cận lâm sàng, thay đổi thành phần thức ăn và liên quan 

đến các stress khác. 

Thành phần: Propylene glycol, sodium bicarbonate và: 

Vitamin A 10.000.000 IU  Lysine  20.000 mg 

Vitamin D3 2.000.000 IU  Methionine  10.000 mg 

Vitamin E 5.000 mg  Threonine 10.000 mg 

Vitamin B1 1.250 mg  Tryptophane 2.000 mg 

Vitamin B2 2.000 mg Glycine 5.000 mg 

Vitamin B6 1.500 mg  Nicotinic acid 10.000 mg 

Vitamin B12 5.000 µg Biotin 15 mg 

Liều dùng: Sử dụng sản phẩm với liều 200-1000 ml Liquivit® Amino / 1000 lít nước uống. 

Lặp lại nếu cần thiết. 

Lưu ý:  

- Lắc đều trước khi sử dụng.  

- Để đảm bảo dung dịch tan hòa toàn trong nước nên pha 100ml Liquivit® Amino trong 

100 lít nước và sau đó làm đầy với lượng nước uống cần thiết còn lại.  

- Không sử dụng dạng nguyên chất. 

- Tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.  

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.  

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát ở nhiệt độ 5 - 25oC  

Quy cách: chai 1 lít và can 5 lít. 

Số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng: “Vui lòng xem trên thân chai” 

Nhà sản xuất: 

 

 

 

Biochem Zusatzstoffe Handels- und 

Produkingtionsgesellschaft mbH 

Küstermeyerstraße 16.49393 Lohne. 

Germany 

Tel: + 49 4442 92890 

Fax: +49 4442 928928 

Email: info@biochem.net  

Nhà nhập khẩu & phân phối: 

 

 

 

Công ty TNHH Thú Y Đông Phương 

Số 66, đường số 53, ấp Chánh, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.6685.0901  

Fax: 028.3620.1980 

Email: eastvet.cs@gmail.com  
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