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‘Cornerstone of Livestock’

Phos-Form 
Bone and egg shell development

l
R
oy

a

DL-Methionine: Min 3500 mg
Manganese (Mn): 1743 – 2358 mg
Zinc (Zn): 1454 – 1967 mg
Iron (Fe): 1394 – 1886 mg
Copper (Cu): 444 - 600 mg
Cobalt (Co): 245 - 355 mg
Selenium (Se): 13 - 18 mg

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

Ưu điểm của việc sử dụng:
Sản phẩm được hòa tan hoàn toàn trong nước. Không để lại cặn lắng dưới đáy. Không gây 
tách lớp giữa dầu và nước.
THÀNH PHẦN: Trong 1 lít sản phẩm có chứa: 
Phosphoric acid: Min 17.5%
Phosphor (P): 5.6 % - 7.5%
Potassium (K) 0.25 % - 0.6 %
Magnesium (Mg): 0.45 % - 1.8 %
Sodium (Na): 0.45 % - 1.5%
L-Lysine: Min 6250 mg

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, Tp.
 Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84.28 6685 0901 – Email: info@eastvet.vn

Thức ăn bổ sung dạng lỏng chứa phốt pho, khoáng chất và axit amin.

Lợi ích của việc sử dụng:
Tác động cao hơn và dễ dàng sử dùng bằng đường uống với ưu điểm là giảm căng thẳng do 
việc tiêm chích và các tác dụng phụ khác.
Chết non ở Trâu bò và Ngựa: Nói chung, thiếu Phốt pho xảy ra cùng với thiếu canxi, là nguyên
nhân chính gây ra cả bại liệt và các vấn đề chết sau khi mới sinh. Phos-Form là một giải pháp 
hiệu quả để loại bỏ sự thiếu hụt phốt pho đó.
Vật nuôi mới sinh: Bên cạnh phốt pho cần thiết cho xương và cấu trúc cơ bắp thích hợp, tăng 
cường hệ thống miễn dịch, nó còn giúp hấp thu một lượng khoáng chất khác cân bằng.

CHỈ ĐỊNH: Ở vật nuôi, thiếu phốt pho và các khoáng chất khác làm cho động vật ăn và 
liếm các vật không phải là thức ăn, dẫn đến cơ và xương chậm phát triển cũng như giảm
năng suất sữa, thịt và trứng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Phos-Form có thể được sử dụng an toàn trên gia cầm. Liều lượng bên dưới được khuyến cáo sử dụng liên tục 
trong 10 ngày.
Bò và động vật trong giai đoạn vỗ béo: dùng 100 ml sản phẩm /1-2 lít nước uống.
Bê, dê, cừu (Trọng lượng sống 50 kg):  pha loãng 10 ml sản phẩm cho 0.5 lít nước uống.
Gà và gà Tây: dùng 2-3 lít  sản  phẩm cho 1000 lít  nước  uống (50-100 ml  mỗi  ngày  nên  được tính  toán  để 
thêm vào nước uống cho 100 con gà).
Gà con và gà thịt: dùng 2-3 lít sản phẩm cho 1000 lít nước uống (20 - 30 ml mỗi ngày nên được tính toán để thêm 
vào nước cho gà con hoặc gà thịt) liều lượng chỉ định ở trên có thể tăng lên 2 lần với sự tư vấn của bác sĩ thú y 
trong  trường  hợp  thiếu Photpho  nghiêm  trọng, hội  chứng Pica  và  thời  gian sử dụng có  thể tăng  lên  đến 2  tuần.
LƯU Ý:
Chỉ sử dụng trên động vật. Tốt nhất là nên sử dụng trước hạn sử dụng được đề cập trên bao bì. Lắc đều sản phẩm 
trước khi sử dụng. Đậy nắp chai sau khi sử dụng.
BẢO QUẢN: bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Không đông đá sản phẩm.
HẠN SỬ DỤNG: 2 năm nếu được giữ trong điều kiện bảo quản thích hợp trong bao bì gốc.

Quy cách: 1 lít


