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کـــــــت مکــــــــمل پارســــی ال
سیــــــــــــــــن بیــــــــــــــوتیــــــــک
مخـصوص پرندگان زینتـــی

بهبود فعالیت های گوارشی
تقویت سیستم ایمنی

کاهش استرس و افزایش شادابی



شرکت فرآورده های زیستــی پردیس رشد مهــرگان
تـــولیـدکننــده مکمــــل هـــای تخصصــــــی  پـــروبیـوتیــک 
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کتری جنس باسیلوس پودر سین بیوتیک محلول در آب حاوی اسپورهای مقاوم به حرارت با

مکمــــــل سیــــــن بیـوتیـــک
مخصوص پرندگان زینتـی

   تـرکیبـــــات
 

  )Bacillus  coagulans( گوالنس کتری باسیلوس کوآ • اسپور با
2 × 1010 CFU/g   به تعداد

کارید                                                                    •  فروکتوالیگوسا
•  دکستروز و مالتودکسترین

کت بر عملکرد پرندگان زینتی    اثرات پارسی ال

• تقویت کننده سیستم ایمنی  
• پیشگیری از عفونت های تنفسی و گوارشی 

• افزایش شادابی و کاهش استرس

کت در پرندگان زینتی  خواص پارسی ال

مــواد  تولیــد  دلیــل  بــه  کــت  ال پارســی  بیوتیــک  ســین  محصــول 
کاهــش اســترس و  کتیــو در روده هــا باعــث بهبــود ســامت،  نوروا

افزایش شادابی قابل ماحظه در پرنده خواهد شد. 
تولیــد  بــا  محصــول  در  موجــود  گوالنــس  کوآ باســیلوس  کتــری  با
کتریوســین های طبیعــی عــاوه  گوارشــی و نیــز با آنزیم هــای قــوی 
بــر بهبــود عملکــرد هضــم و جــذب غــذا باعــث پیشــگیری از رشــد 
کــت باعــث  پاتوژن هــا نیــز می شــود. همچنیــن مصــرف پارســی ال
کاهــش بــروز  کــه ایــن امــر در  تقویــت سیســتم ایمنــی پرنــده می شــود 
کتریایــی بســیار موثــر اســت. بیماری هــای تنفســی رایــج ویروســی و با

    مقدار و روش  مصرف 

غ عشق(: پرندگان کوچک )سهره، قناری، مر
روزانــه نیــم گــرم محصــول بــه ازای هر پرنده بالغ در آب آشــامیدنی 

حــل شــود یا روی غذا پاشــیده شــود. 

غ مینا(: پرندگان متوسط )جوجه، عروس هلندی، مر
گــرم محصول بــه ازای هر پرنده بالغ در آب آشــامیدنی  روزانــه یــک 

حل شــود یا روی غذا اســپری شــود. 

غ، کبوتر، طوطی، پرندگان شکاری(: پرندگان بزرگ )مر
گــرم محصــول بــه ازای هــر پرنــده بالــغ در آب آشــامیدنی   روزانــه دو 

یــا انــواع غذاهــا مصــرف شــود.

درشــرایط اســترس، رشــد ضعیــف و شــرایط بیمــاری میــزان 

مصــرف تــا دوبرابــر قابــل افزایــش اســت.

    بسته بنـــــــدی:

محصول در بسته های 120 گرمی در دسترس است.

   شرایط نگهداری

در جای خشک و درو از نور مستقیم

   بهترین زمان مصرف 

تا 18 ماه پس از تاریخ تولید


