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تولیدکننده پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان



مکمل پروبیوتیک و محرك رشد
طیور گوشتى 

مکانیسم عمل هایپروزیم:

گروه مکمل

پروبیوتیک

گونه هدف

انواع طیور گوشتى

شکل فرآورده

پودر مخلوط در خوراك

ترکیبات:

 انتروکوکوس فاسیوم

 پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

 باسیلوس سوبتیلیس

 باسیلوس لیشنى فورمیس

 کربنات کلسیم

میزان ماده مؤثره:

تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلو گرم حداقل1011

میزان مصرف:

  1 تا 10 روزگى 500 گرم در هر تن خوراك

  10 تا 28 روزگى 400 گرم در هر تن خوراك

  28 روزگى تا پایان دوره 300 گرم در هر تن خوراك

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

هایپروزیم محصولى انحصارى جهت پرورش طیور گوشتى و یک محرك رشد ارگانیک است که عالوه بر داشتن سویه  هاى 
پروبیوتیکِ اســید الکتیک، واجد ســویه هاى باسیلوس اســپوردار مفیدى است که قابلیت تولید آنزیم  هاى گوارشى نظیر لیپاز، 
پروتئاز، آمیالز را دارند. ترکیبات موجود در این محصول موجب دســتیابى به اثرات سینرژیســمى در ایجاد فلور ســالم در 
طول دوره پرورش جوجه هاى گوشــتى مى  شــود. اســیدهاى چرب فرار تولید شــده توســط باســیلوس ها به همراه 
اســید الکتیک تولید شــده توســط سویه  هاى اســید الکتیک، موجب کاهش pH در روده حیوان شده و از رشد باکترى  هاى 

بیمارى زا جلوگیرى مى کنند.
باکترى هاى تولیدکننده اســیدالکتیک، با اتصال به دیواره روده و کلونیزاســیون ســریع، عالوه بر حذف باکترى هاى مضر، 

ســبب تعدیل سیستم ایمنى میزبان مى شوند.

  بهبود هضم و جذب مواد غذایى
  بهبود ضریب تبدیل مواد غذایى

  کاهش مصرف آنتى بیوتیک ها
  تقویت سیستم ایمنى

  کاهش تلفات گله

مزایاى مصرف:


