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‘Cornerstone of Livestock’
Liver, digestion and metabolism
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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 có hiệu quả chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng tự nhiên và 
tăng cảm giác thèm ăn ở gia cầm.

CHỈ ĐỊNH:
Tăng cảm giác thèm ăn, giải phóng khí trong hệ tiêu hóa.
Đặc tính chống oxy hóa (nhờ sự góp mặt của vitamin A và E)

Sử dụng khi:
Giai đoạn vật nuôi chán ăn
Khi có những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm khuẩn
Khi khả năng tiêu thụ thức ăn thấp hoặc có xu hướng tăng đáng kể.

THÀNH PHẦN:

Nhà sản xuất:                                                                    Nhập khẩu và phân phối: 

Trong 1 lít sản phẩm có chứa: 
Vitamin  A  (Retinyl): Min  4.000.000  IU
Vitamin E  (Tocopheryl): Min 8500 mg
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Gia cầm: dùng 0.5 – 1 lít sản phẩm cho 1000 lít nước uống, sử dụng liên 
tục 3 – 5 ngày.
Gia súc, ngựa: 10-15 ml/con/ngày. 
Cừu & dê: 2-4ml/con/ngày, sử dụng liên tục 3 - 5 ngày.
Heo: 1 lít sản phẩm/ 2000 lít nước uống hoặc 1 lít sản phẩm/ 1 tấn thức ăn.
Quy cách: 1 lít, 5 lít.
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.

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
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