
D، کلسیم، فسفر، منیزیم و عصـاره  3مینرابوست یک مکمل غذایی و حاوي ویتامین 

گیاهی است. این محصول، متابولیسم و مصرف ترکیبات معدنی را در بافت ها بهبود 

می بخشد و به ضریب تبدیل بهتر، رشد مناسب اسکلت استخوانی و ذخیرهي 

نمک هاي معدنی در طیور گوشتیکمک می کند و موجب بهبود تولید تخم مرغ و 

کیفیت پوسته تخم مرغ درطیور تخم گذار و مادر می شود.

مینرابوست
تنظیم کننده متابولیسم کلسیم و فسفر 

موارد مصرف:

دُز مصرفی:
500-250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 6 تا 8 ساعت 

در روز براي 3 تا 5 روز متوالی.

بسته بندي:
بطري هاي 1 لیتري

D، کلسیم، فسفر و منیزیم در دورهي رشد سریع  3پیشگیري از کمبود ویتامین 

پرندگان و در پیک تخم گذاري 

پیشگیري از بیماري ریکتز، دیسکندروپالزي و پوکی استخوان 

پیشگیري از اختالالت مینراله شدن اسکلت استخوانی و پوستهي تخم مرغ

پیشگیري از تلفات و یا ضریب تبدیل نامناسب و یا کمبود تولید ناشی از باالنس 

ضعیف جیره (اختالل در نسبت کلسیم به فسفر)



مینرابوست
تنظیم کننده متابولیسم کلسیم و فسفر 

مینرابوست یک محصول حیاتی در متابولیسم استخوان است. این محصول، تنظیم کننده تعادل بین کلسیم و فسفر بوده و در نتیجه در جذب مناسب آن ها در روده و 

Dمینراله شدن اسکلت استخوانی نقش داشته و در موارد کمبود کلسیم، موجب فعال شدنِ  ذخایر استخوانی و کلیه ها شده و در بازجذب کلسیم نقش دارد.  3ویتامین 

جذب عناصر دیگري که براي مینرالیزاسیون پوسته ي تخم مرغ ضروري هستند را  D مینرابوست در شکل دهی و رشد استخوان مشارکت دارد. عالوه بر این،  3ویتامین 

تحریک می کند.

D است.  نیز جذب عناصر اصلی مثل  فسفر3، یکی از عناصر اساسی در ساختار استخوان و پوسته ي تخم مرغ است. متابولیسم آن به شدت وابسته به ویتامین  کلسیم

کلسیم را پشتیبانی و حمایت می کند. فسفر، در کنار کلسیم، از ترکیبات مهم ساختمان استخوان بوده و به بهبود راندمان تولید مثل کمک می کند. 

منیزیم، تراکم بافت استخوانی را بهبود داده و سطح کلسـیم در استخوان را حفظ می کند. همچنین موجب پیشـگیري از رسوب کلسـیم در بافت نرم می شود. رسوب 

کلسیم، در بافت نرم موجب عدم تکامل و کیفیت پایین تخم مرغ می شود.

D نقش حمایتی دارد و با اثر بر ترشح صفرا، موجب بهبود هضم و جذب می شود. 3، از سلول هاي کبدي محافظت می کند و در فعال شدن ویتامین  عصاره گیاهی
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مکانیسم اثر

روده کوچک

استخوان

مینرابوست

D موجود در مینرابوست به جذب کلسیم کمک کرده و سپس  3 ویتامین 

هردو جذب می گردند.

D و  کلسیم از طریق جریان خون منتقل می شوند. 3 ویتامین 

D به همراه یون کلسیم موجود در محصول سبب  3 ویتامین 

تقویت فرآیند رشد طولی استخوان و استخوان سازي می شوند. 

 بر اساس مطالعات انجام شده مصرف مینرابوست، سبب کاهش موارد لنگش و بهبود وزن گیري در گروه تیمار شد. 

 مطالعات نشان می دهد که مصرف مینرابوست موجب کاهش شکستگی سر استخوان ران در هنگام تست جدا کردن ران از استابولوم می شود.


