
 ضد کوکسیدیوز و بهبود دهنده عملکرد گوارش

 

 محلول خوراکی
 

 جهت استفاده در دام و طیور

 

 

 

 سیر و بلوط آنوآ، آرتمیزیا

 

 آن دنبال به و آیمریا رشد از ممانعت موجب ترکیب این. است سیر و آرتمیزیا بلوط، فعال اجزای از متشکل گیاهی صد در صد داروی ال فیت کوکسی

 انگل تکثیر چرخه از ممانعت سبب آیمریا اسپوروالسیون مرحله کاهش با بلوط در موجود موثره ماده تانن. گردد می گوارش دستگاه محیط بهبود سبب

. گردد می انگل سلولی دیواره تشکیل و اسپوروالسیون مهار سبب اکسیداتیو های استرس القا طریق از آرتمیزیا گیاه در موجود آرتمیزینین. شود می

 میکروبی ضد خواص داشتن با سیستئین آلیل تین، دی سولفید، آلیل دی آجوان، آلینین، آلیسین، قبیل از سیر در موجود دار گوگرد ترکیبات همچنین

 .شوند می میکروبی های عفونت از ناشی منفی اثرات حذف موجب و کرده جلوگیری انگل تکثیر از گسترده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پیشگیری و درمان کوکسیدیوز  

 مهار رشد و تکثیر انگل های ایمریا  

 یکنواختی و سالمت گله 

 بهبود عملکرد دستگاه گوارش  

 بهبود رشد ضریب تبدیل ،تولید و جوجه دراوری 

 عبوری و مصرفی پروتئین بازده افزایش 
 

   ترکیبات

   موارد مصرف

   مکانیسم اثر

   مقدار و روش مصرف

 سی سی در هزار لیتر آب آشامیدنی 0555تا  055 طیور:

 کیلوگرم وزن بدن 05سی سی به ازای هر  2تا  0دام: 

COCCI PHYT 
 

Oral Solution 
 

بنیان( دانش) پارس دام ماکیان شرکت  

0506557500 پستی کد توحید، تهران،  

77076215-10: تلفن  

www.makiandampars.com 
 

کاهش باکتری های تولید کننده  

 اسید الکتیک در دام 

 پیشگیری از اسیدوز 

 کاهش جمعیت پروتوزوآها  

 کاهش تولید گاز متان  

 پیشگیری از نفخ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   بسته بندی

 میلی لیتری 205و  15بطری های 

بنیان( دانش) پارس دام ماکیان شرکت  

0506557500 پستی کد توحید، تهران،  

77076215-10: تلفن  

www.makiandampars.com 
 

 دوره پرهیز از مصرف

 تاریخ انقضا

 شرایط نگهداری

 دو سال پس از تولید

 سانتی گراد نگهداری شود. درجه 20 دمای در  و خشک جای در

 قابل مصرف در تمام مراحل تولید و شیردهی 

 فاقد دوره پرهیز از مصرف 

 جایگزین کوکسیدیو استات ها در طیور 

 جایگزین موننسین در دام 

 فاقد مقاومت و تداخل دارویی 

 




