
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 5ماریمند 
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 ترکیبات

 توضیحات

 موارد مصرف

 دهان و حلق زبان، های زخم دهنده التیام اسپری

 مخصوص انواع دام

 

 پروپولیس عصاره و شیرین بیان و بهار همیشه گیاهان طبیعی عصاره

 محصول نیا یباشد. اجزا موثره اصل یم مخصوص انواع دام یو حلق یدهان یانواع زخم ها ترمیم کننده  یعیطباسپری   "5ماریمند "

. ترکیبات طبیعی موثر در فرموالسیون این محصول سبب افزایش باشد یم سیو پروپول انیب نیریبهار، ش شهیهم یشامل عصاره ها

اپیتلیزاسیون، رگ زایی، کاهش التهاب، مهار رادیکال های آزاد و جلوگیری از رشد میکروب ها در ناحیه آسیب دیده شده و از این 

 طریق سبب ترمیم و تسریع روند بهبودی زخم ها و التهابات می گردد.   

بیوتیک وجود ندارد.  ت دارویی است و در فرموالسیون آن هیچ گونه مواد موثره شیمیایی سنتتیک و یا آنتیفاقد سمی این محصول

 .است استفاده شیردهی، حیوانات جوان و حتی شرایط ضعیف فیزیکی قابل حساس بارداری، بنابراین به هنگام شرایط

 حلقداخل حفره دهان و  قرمز های لکه 

 زخم های بعد از جراحی دهان و دندان 

 خارجی جسم یا و ضربه از ناشی های زخم 

 ،کوچک، نشخوارکنندگان طاعون واگیردار، اکتیمای برفکی، تب های بیماری از ناشی ضایعات سایر و اروزیون وزیکول 

 (بلوتانگ) آبی زبان و وزیکوالر استوماتیت
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 مقدار و روش مصرف 

 گردد. اسپری زخم روی بر کامل بهبودی تا مرتبه 3 تا 1 روزانه زخم، وسعت به توجه گوسفند و بز: با

 .گردد اسپری زخم روی بر کامل بهبودی تا مرتبه 5 تا 3 روزانه زخم، وسعت به توجه گاو، گوساله و اسب: با

 

 عوارض جانبی

 .دهد رخ است مالیم ناحیه آسیب دیده ممکن سوزش و خارش

 شرایط نگهداری

 .شود نگهداری آفتاب مستقیم تابش از دور به و گراد سانتی درجه 55 زیر دمای در خنک، و خشک جای در

 
 موارد احتیاط

 .است ایمن استفاده، هنگام در انسان پوست با تماس در صورت اما است، نشده گرفته نظر در مصارف انسانی برای

 

 بسته بنذی

 تاریخ انقضا

 میلی لیتری 156و   06بطری های 

 

 دیتول خیسال بعد از تار 5

 (انیدام پارس )دانش بن انیشرکت ماک

 1556550551 یکد پست د،یتوح تهران،

 00576536-31: نتلف




