
بهبود باروري و افزایش جوجه درآوري

کاهش عوارض ناشی از شرایط استرس زا

کاهش عوارض ناشی از مسمومیت ها و آسیت

تقویت سیستم ایمنی

میزان مصرف: 0/5 لیتردر 1000لیتر آب آشامیدنی

vit.E+SELEN miavit

The art of mixture

* کیفیت اثبات شده

* ساخت آلمان



میزان مصرف توصیه شده:

vit.E+SELEN miavit

vit.E+SELEN miavit

ترکیبات :

 150000 mg :E  ویتامین

100 mg :سلنیوم

مکانیسم اثر: 

ویتامین E موثرترین آنتی اکسیدان بیولوژیک طوالنی اثر بوده و با سلنیوم اثر هم افزایی دارد. کمبود آن منجر به تخریب اکسیداتیو بافت هاي حاوي چربی ،کاهش قدرت 

باروري و کاهش عملکرد سسیستم ایمنی بدن می شود.

سلنیوم جزء ساختار آنزیم گلوتاتیون پر اکسـیداز است . این آنزیم موجب از بین رفتن پر اکسـید ها و کاهش تشـکیل رادیکال هاي آزاد می شود. لذا فقدان سلنیوم در جیره 

غذایی، تولید و کارایی این آنزیم را محدود می سازد و باعث افزایش تولید پر اکسید هاي لیپیدي در سلول ها و آسیب غشاء سلولی می شود. 

موارد مصرف:
درمان پشتیبان 

   کاهش اثرات تخریب سلولی و نکروز بافتی در درگیري با عفونت هاي ویروسی و باکتریایی حاد 
   کاهش عوارض ناشی از مسمومیت ها و آسیت به دلیل خواص آنتی اکسیدانی

   کاهش عوارض ناشی از شرایط استرس زا مثل واکسیناسیون، حمل و نقل، تغییرات محیطی و حرارتی و تغییرات جیره
پیشگیري:

پیشگیري از عوارض تولید مثلی شامل:    
   کاهش قابلیت جوجه در آوري در مرغ مادر و کاهش باروري خروس 

   به خصوص از سنین 50 تا 65 هفته به باال و پس از دوره تولکی
   جلوگیري از سایر عوارض ناشی از کمبود ویتامین E و سلنیوم از جمله:

   کاهش تولید تخم مرغ
   دیستروفی عضالتی

   تجمع آب در زیر پوست در اثر کمبود سلنیوم در جوجه ها( حتی در صورت کافی بودن ویتامین E جیره)
  ضعف جوجه ها و تلفات باال در هفته ي اول زندگی و آنسفالوماالسی

موارد کاربردي دیگر:
  بهبود کیفیت گوشت در اثر افزایش متابولیسم چربی ها و جلوگیري از بروز عارضه عضله سبز در طیور گوشتی

  پیشگیري از تحلیل ماهیچه هاي سنگدان و قلب
شرایط نگهداري :

در محیط خشک و خنک و دور از حرارت، سرما، و نور شدید نگهداري شود.
درب بطري را پس از استفاده بسته نگه دارید.

بسته بندي:
بطري هاي یک لیتري

ساخت شرکت میاویت آلمان 

در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت حداقل سه روز 

(در صورت نیاز، درمان قابل تکرار است.)
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