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کت مکمل پارسی ال
مکـــــــمل پروبیوتیک
مخصـــوص اســــب 

کارایی و توان اسب در مسابقات باالبردن 
حفظ سالمت دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی

پیشگیری از سوءهاضمه و کولیک
کاهش استرس و حفظ انرژی و شادابی

ک و افزایش راندمان رشد بهبود مصرف خورا
بهبود شاخص سالمت و پیشگیری از بیماری ها



شرکت فرآورده های زیستــی پردیس رشد مهــرگان
تـــولیـدکننــده مکمــــل هـــای تخصصــــــی  پـــروبیـوتیــک 
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گوارش اســب کتری های مفید برای دســتگاه  پــودر پروبیوتیــک محلــول در آب حاوی با

مکمل پروبیوتیک 
مخـــصوص اسب

   تـرکیبـــــات
 

کتری های پروبیوتیک:  با

)Bacillus coagulans( گوالنس • باسیلوس کوآ
)Bacillus subtilis( باسیلوس سوبتیلیس •

)Enterococcus faecium( انتروکوکوس فاسیوم •
• پودر دکستروز و مالتودکسترین

کت در اسب های بالغ  اثرات پارسی ال

• تقویت سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری ها 
کاهش بیماری های تنفسی و گوارشی   •

کمک به سالمت و عملکرد دستگاه گوارش  •
کاهش مشکالت سم و افزایش استحکام آن  •
کاهش استرس و افزایش شادابی و سرزندگی  •

• کاهش عفونت رحمی و افزایش فعالیت تخمدانی و کارایی تولید مثلی
کاهش استرس های تغذیه ای، حمل و نقل، مسابقات و زایمان  •
• رفع اسهال های مزمن و یا کولیک خفیف در اسب های حساس 

• پیشگیری از کولیک های شدید و تعادل در محیط میکروبی روده ها
• کمک به هضم و جذب بهتر مواد غذایی و حفظ سالمت اسب های مسن

• بهبود اشتها و وزن گیری بهتر اسب های عقب افتاده از رشد
• کمک به بازگشت فلور میکروبی طبیعی پس از درمان آنتی بیوتیکی

• رفع بوی بد مدفوع، بستر و جایگاه نگهداری
• تولید آنزیم، ویتامین و متابولیت های مفید در روده ها

کاهش مسمومیت مزمن با فلزات سنگین  •

کره های جوان کت در   اثرات پارسی ال

کمک به شکل گیری فلور میکروبی روده ها در ابتدای تولد  •
• بهبود مصرف خوراک و افزایش راندمان رشد

• تقویت سیستم ایمنی و مقاومت در برابر عفونت ها
• پیشگیری عفونت های گوارشی و تنفسی و کمک به رفع آنها

• کاهش استرس و افزایش شادابی و سر زندگی
• بهبود پاسخ ایمنی ناشی از مصرف آغوز و واکسیناسیون

• بهبود رشد و کاهش زمان از شیرگیری

  مقدار و روش مصرف

اسب های بالغ: 
گرم در آب یا غذای حیوان روزانه 2 تا 2/5 

کره اسب های جوان: 
کره ها  گرم در آب، شیر یا غذای  روزانه 1 تا 1/5 

در شرایط زیر میزان مصرف تا دو برابر افزایش یابد: 
در  بیمــاری،  جیــره،  تغییــر  نقــل،  و  حمــل  مســابقات،  اســترس،   •
مادیان هــای نزدیــک زایــش بــه منظــور کاهــش اســترس زایمــان، تقویــت 

کیفیــت آغــوز سیســتم ایمنــی مــادر و جنیــن و بهبــود 
• در شــرایط ســوء هاضمــه و کولیــک بــه منظــور کاهــش دل درد و  تخلیــه 

ســریعتر دســتگاه گوارش

  بسته بندی

گرمی بسته های 120 و  


