Magical Herbs
• اثرات حاصل از مصرف :
•

آ ویشن :محرک هضم ‘ ضدعفونی کننده ‘ بازکننده برونشها ‘ آنتی اکسیدان

•

فلفل قرمز  :اشتها آور و هضم بهتر

•

پونه :محرک اشتها و هضم ٰ ضدعفونی کننده و خوشبو کننده خوراک

•

سیر  :کاهش بار میکروبی و ضدعفونی کننده ومحرک هضم

•

زرد چوبه  :محرک هضم  .آنتی اکسیدان

•  Magical Herbsیک مخلوط کامال گیاهی است که با استفاده از اسانس ها و پودرهای گیاهان دارویی بنحوی فرموله شده
است که ترکیبات مفید و موثرآن از طریق تقویت دستگاه گوارش و بهبود مورفولوژی روده در نهایت منجر به افزایش سالمت وبهبود
راندمان تولید در طیور میشود.در حال حاضر ممنوعیت های استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در جیره غذایی طیور باعث
نیاز به مواد افزودنی طبیعی با خواص دارویی برای دستیابی به عملکرد تولیدی بهتر است.مهمترین ترکیبات فعال دراین پرمیکس :
الیسین ‘ تیمول ‘منتول ‘پپرین ‘سیمیتالدهید میباشند  .مهمترین اثرات این ترکیبات شامل افزایش اشتها و پیشگیری از
کمبودهای غذایی‘ رشد بهتر ‘ کاهش ضریب تبدیل ‘ تغییر در اعمال فیزیولوژیکی روده پرنده ‘ اثرات آنتی اکسیدانی ‘ تاثیر بر
سیستم ایمنی بدن و افزایش پاسخ های ایمنی و پیشگیری و بهبود عوارض تنفسی و کاهش بار میکروبی و غلظت آمونیاک

میباشد.این محصول بواسطه داشتن گیاهان خاص درجیره طیور تخمگذار بعنوان ضد شپشک نیز مورد استفاده قرار میگیردو باعث
دفع شپشک از بدن جاندار میگردد.

 Magical Herbsبعنوان یک پرمیکس کامال طبیعی و قوی ‘ سبب ازبین رفتن عوامل آنتریت روده ای و
کاهش التهاب موضعی و ایجاد شرایط بهتر برای افزایش باکتریهای مفید دستگاه گوارش شده و بعنوان یک پربیوتیک
عمل میکند .در زمینه آنتی اکسیدانی از اکسیداسیون چربیها و ایجاد رادیکالهای آزاد ‘ تخریب رشته های پروتئینی
 DNAو اختالالت کبدی پیشگیری میکند.ماندگاری بقایای این فراورده در گوشت پرنده پس از ذبح نه تنها ایجاد عطرو
طعم مطبوع در گوشت مینماید بلکه با کاهش میزان  TVNمدت ماندگاری گوشت پس از کشتار را باال میبرد.

Magical Herbs
ترکیبات  :سیر  ،فلفل قرمزهندی  ،زردچوبه  ،آویشن  ،پونه  ،بابونه  ،دارچین  ،عصاره نعناع فلفی  ،مواد حامل میکرونیزه
و اسانسهای خالص گیاهی
گونه هدف  :طیور گوشتی ‘تخمگذار  ،مادر  ،بلدرچین  ،بوقلمون  ،شترمرغ  ،گاو شیری و پرواری
موارد منع مصرف  :هیچگونه منع مصرف و تداخل دارویی ندارد.
مقدار مصرف :بسته به گونه هدف و نوع تولید متفاوت می باشد.
گونه حیوان

دوره

میزان مصرف (گرم در تن )

مرغ گوشتی

کل دوره پرورش

700

در طول دوره

600

پیک تولید

800

بوقلمون

کل دوره پرورش

700

سایر ماکیان

کل دوره پرورش

500

گاو شیری و پرواری

به ازای هر راس دام روزانه

10-15

پیشگیری

850

برای کاهش (هفته اول )

2250

برای کاهش (هفته دوم )

1750

برای کاهش (هفته سوم )

1250

مرغ تخمگذار و مادر

ضد شپشک (رد مایت)

قابل استفاده در هر مرحله سنی بدون زمان منع مصرف  ،طول عمر طوالنی و مقاوم در برابر اسیدهای گوارشی
بدون تداخل با آنتی بیوتیکها  ،توکسین بایندرو سایر افزودنیهای خوراک

*محصول تولیدی و انحصاری شرکت بازرگانی زروان تجارت آدنیس*

سالمتی را در طبیعت جستجو کنیم.

