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ترکیبات:
  انتروکوکوس فاسیوم

  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
  پدیو کوکوس اسیدى الکتى سى

  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
  الکتوباسیلوس بولگاریکوس

  الکتوباسیلوس رامنوسوس
  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

  ساکارومایسس سرویزیه
  دکستروز

میزان ماده مؤثره:
تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل1011

میزان مصرف:
   3 گرم به ازاى هر رأس گوساله شیرخوار (بمنظور پیشگیرى از اسهال)

   5 گرم به ازاى هر رأس گوساله شیرخوار (در زمان بروز اسهال)

شرایط نگهدارى:
  در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

  فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.
  دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

بهترین زمان مصرف:
تا 24 ماه از زمان تولید

گروه مکمل 
گونه هدفپروبیوتیک

دام شیرخوار

شکل فرآورده
پودر محلول در آب

دستگاه گوارش حیوان در دوران جنینى عارى از هرگونه میکروارگانیسم است و در بدو تولد و عبور حیوان 
از کانال زایمان میکروارگانیســم  هاى مختلف در دســتگاه گوارش حیوان مســتقر مى  شوند و پس از تولد، 
محیط زیســت حیوان تأثیر مهمى در تکامل میکروبى دســتگاه گوارش حیوان متولد شده دارد. بطور کلى 
در هفته  هاى اول تولد به دلیل عدم رشــد و تکامل جمعیت میکروبى مفید روده، میکروارگانیســم  هاى 
مضــر امــکان ورود به دســتگاه گوارش را پیــدا مى کنند و موجب بــروز بیمارى هــاى مختلفى نظیر 
اســهال مى  شــوند. مصرف هایپروکالوز در اولین روزهاى تولد، منجر به اســتقرار میکروارگانیســم  هاى 
مفید و تکامل ســریع تر فلور میکروبى دســتگاه گوارش مى  شود. همچنین میکروارگانیسم  هاى موجود در 
هایپروکالوز توان باالیى در حذف عوامل بیمارى زاى باکتریایى(سالمونال و اى کوالى) داشته و با بلوکه کردن 
جایگاه  هاى اتصال و نامســاعد نمودن شــرایط بدن براى باکترى هاى پاتوژن از تکثیر و بیمارى زایى آنها 
جلوگیرى مى  کنند. به طور کلى از پروبیوتیک ها به عنوان افزودنى  هاى کمکى جهت تقویت سیستم ایمنى 
و پیشگیرى از بیمارى هاى رایج در گوساله مانند اسهال استفاده مى  شود. همچنین این فرآورده با تحریک 
فعالیت بافت دســتگاه گوارش و در نتیجه آن افزایش خون رســانى به این بافت، موجب رشــد و توســعه 

ســریعتر دستگاه گوارش و کاهش هزینه هاى نگهدارى مى شود.

   پیشگیرى، بهبود و درمان اسهال

   تقویت سیستم ایمنى

   تنظیم و تثبیت فلور میکروبى دستگاه گوارش

   افزایش اشتها

   بهبود عملکرد رشد

   کاهش دوره شیر خوارگى

   افزایش سرعت رشد پرزهاى شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعى روده

مزایاى مصرف:

مکانیسم عمل هایپروکالوز:

مکمل پروبیوتیک ویژه سالمت
و بهبود عملکرد دام شیرخوار


