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QUALITY
MAKES THE DIFFERNCE

کیفیت تفاوت را ایجاد میکند

شرکت  Pineta Zootecniciدر سال  1960با ایده ژیوانی اسپاگنی تأسیس شد؛ کسی که با اشتیاق شدید کسبوکار خود
را راهاندازی و شروع به تولید مکمل دام نمود.
با گذشت سالها  ،این شرکت فعالیت خود را گسترش داد و در زمینه تولید مکملهای حیوانات خانگی شروع به فعالیت
نمود .از آن زمان تاکنون ،نسل به نسل شرکت پینتا به پیشرفت خود ادامه داده و در حال حاضر به لطف استفاده از مواد
اولیه بسیار باکیفیت ،کارکنان و متخصصان حرفهای و استفاده از جدیدترین تکنولوژیها ،مفتخر به ارائه محصوالت بسیار
باکیفیت و کسب جایگاهی ممتاز در بازار شده است.

TRADITION AND INNOVATION
If you want to stand out, whatever you have to do,
!do it at your best
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PSITBIRDS 800g
PSITBIRDS SOFTPLUS 800g
PARROCCHETTI 800g
PARROCCHETTI SOFTPLUS 800g
ORIGINAL-MIX COCORITE 1kg
ORIGINAL-MIX INS. E PARR. 1kg
PREMIUM MENU' PARAKEET FR.800g
PREMIUM MIX PARAKEET 800g
PREMIUM MIX PARAKEET 9kg
PREMIUM MENU' GOLD 1kg
PREMIUM MENU' WHITE 1kg
PREMIUM MENU' FRUITS 350g
PREMIUM MENU' FRUITS 1kg
PREMIUM MENU' VEGGIES 350g
PREMIUM MENU' VEGGIES 1kg
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PARAKEET STICK FRUITS 115g

115POPSKF

مکملها و تقویتکنندههای پرندگان زینتی
ALOEVIT 125g
ANTISTERIL bustine 20g
ANTISTERIL 250g
AVIBI 250g
BETAMINOR 250g
BLACKNOIR 250g
CALCIO D3 250g
CALCIO D3 polvere + vit. 250 g
CALCIO D3 polvere + vit. 500 g
CALCIO D3 polvere + vit. 1 kg
CIP SAL 100g
CIP SAL 500g
CIP-VIT bustine 20g
FAST VIT 250g
KARNYTHIN 250g
MASK FACTOR 250g
RED FACTOR 50g
ROSSO BRILLANTE 200g
SILYPRO 250g
VITAZIM 250g

کد کاال

خوراکهای قناری و سایر پرندگان زینتی کوچک
800PSIT
800PBS
800PAR
800PRS
1POOMB
1POOMK
800POPAK
800POPMK
9POPMK
1POPAG
1POPAW
350POPAF
1POPAF
350POPAV
1POPAV

استیک طوطیسانان
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نام کاال

125ALO
20ANTP
250ANT
250AVB
250BTM
250BLK
250CD3
250CD3P
500CD3P
1CD3P
100SAL
500SAL
20CV
250FV
250KT
250MF
50RF
200RB
250SYL
250VTZ
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ELISIR 1kg
ELISIR 3kg
ELISIR 5kg
ELISIR BIANCO 5kg
VANITY 1kg
VANITY 3kg
VANITY 5kg
GIALLO MORBIDO MIELATO 5kg
BLANCO ESPANOL 5kg
WHITE PAST 5kg
FORMULA 1, 5kg
OROPAST 1kg
OROPAST 5kg
TUTTI FRUTTI 5kg
TUTTI FRUTTI 25kg
VERDURE 5kg
VERDURE 25kg
PREMIUM MENU' GOLD 1kg
PREMIUM MENU' RED 350g
PREMIUM MENU' WHITE 1kg
PREMIUM MENU' FRUITS 350g
PREMIUM MENU' FRUITS 1kg
PREMIUM MENU' VEGGIES 350g
PREMIUM MENU' VEGGIES 1kg

1ELI
3ELI
5ELI
5ELIB
1VAN
3VAN
5VAN
5GMM
5BE
5WP
5F1
1OP
5OP
5TTF
25TTF
5VRD
25VRD
1POPAG
350POPAR
1POPAW
350POPAF
1POPAF
350POPAV
1POPAV

تمامی محصوالت شرکت  PINETAدارای گواهینامه FDA
(معتبرترین سازمان نظارتکننده غذا و دارو) میباشند.
 FDAمعتبرترین سازمان های نظارت کننده غذا و دارو است .این حروف مخفف کلمات
سازمان جهانی دارو و غذای امریکا است (.)Food and Drug Administration
این سازمان زیر مجموعه وزارت بهداشت و سالمت ایاالت متحده امریکا میباشد و
متولی بررسی وضعیت کلیه محصوالت تولیدی در چهار زمینه مواد غذایی و آشامیدنی،
داروها ،تجهیزات پزشکی و محصوالت آرایشی و بهداشتی میباشد.

تمامی محصوالت شرکت  PINETAدارای گواهینامه GMO
( FREEگواهینامه عدم استفاده از هرگونه مواد تراریخته ) می-
باشند.
واژه «تراریخته» ریشه در دستکاری ژنتیک محصوالت مصرفی اعم از
محصوالت خوراکی دارد .در واقع محصوالتی که ساختار ژنتیکی آنها با
مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد ،تراریخته گویند .بسیاری از دستکاریهای
ژنتیکی به دالیلی مانند تأثیر متقابل ژن جدید و ژنهای میزبان میتوانند به
تغییرات پیشبینی نشده و اثرات سوء بر سالمت انسان و حیوانات منجر شوند.
بر خالف بسیاری از محصوالت موجود در بازار ،محصوالت شرکت پینتا فاقد
هرگونه مواد تراریخته بوده و نشان  GMO-FREEبر روی بسته بندی تمامی
محصوالت ثبت شده است.

خوراک خشک تخممرغی  +میوه

Elisir

خوراک مکمل مناسب برای انواع پرندگان حاوی تخممرغ ،انواع توت و میوه-
ها ،حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال .این خوراک را میتوان بهتنهایی و
یا مخلوط با سایر خوراکها مصرف نمود.
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها ،سایر
فرآوردههای گیاهی  ،فرآوردههای روغن دانهها و میوهها  ،فرآوردههای
چغندرقند ،دانهها ،تخممرغ و فرآوردههای تخممرغ ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%20.3چربی %3
کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

1ELI

1kg

6

3ELI
5ELI

3kg
5kg

1
4

خوراک خشک تخممرغی سفید بدون رنگدانه  +میوه

Elisir Bianco

خوراک مکمل مناسب برای انواع پرندگان حاوی سفیده تخممرغ ،انواع
توت و میوهها ،حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال؛ بدون رنگدانه
و بدون تاثیر بررنگ پرها .این خوراک را میتوان بهتنهایی و یا مخلوط
با سایر خوراکها مصرف نمود.
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها ،سایر
فرآوردههای گیاهی  ،فرآوردههای روغن دانهها و میوهها ،
فرآوردههای چغندرقند ،دانهها ،سفیده تخممرغ ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%19چربی %3

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5ELI

5kg

4
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خوراک نیمهنرم تخممرغی

Vanity

خوراک نیمه نرم حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال ،حاوی سفیده تخم ،
دانهها و سبزیجات ،مناسب برای انواع قناری و سایر پرندگان دانهخوار ،ایده
آل برای دوران تولیدمثل ،میتوان این خوراک را بهتنهایی و با مخلوط با سایر
خوراکها مصرف نمود.
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها ،سایر
فرآوردههای گیاهی  ،فرآوردههای روغن دانهها و میوهها  ،فرآوردههای
چغندرقند ،دانهها ،فرآوردههای لبنی ،روغنها و چربیها ،سفیده تخممرغ،
مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%21چربی %10
کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

1VAN

1kg

6

3VAN

3kg

1

5VAN

5kg

5

خوراک نرم حاوی عسل

Giallo Morbido MIELATO

خوراک نرم حاوی عسل ،حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال،
مناسب برای انواع قناری ،فنچ و سایر پرندگان دانهخوار.
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
سایر فرآوردههای گیاهی  ،فرآوردههای لبنی  ،روغنها و چربیها،
فرآوردههای روغن دانهها و میوهها ،فرآوردههای چغندرقند،
دانهها ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%13چربی %12

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5GMM

5kg

5
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خوراک نرم سفید  -بدون رنگدانه

Blanco Espanol

خوراک نرم سفید آماده برای مصرف ،بدون تخممرغ و رنگدانه  ،حاوی
پروتئین باارزش بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار .ایده
آل برای مصرف بهعنوان خوراک روزانه (نگهداری) و در دوره پرریزی .بدون
تأثیر بر رنگ پرها.
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،غدد و ریشه گیاهان ،سایر فرآوردههای
گیاهی  ،فرآوردههای لبنی ،روغنها و چربیها ،فرآوردههای چغندرقند ،مخمر
و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%13.1چربی %12.5

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5BE

5kg

5

خوراک نرم سفید  -بدون رنگدانه حاوی سیلیمارین

WhitePast

خوراک نرم سفید حاوی بیسکوییت و انواع دانهها ،مناسب برای
انواع قناری و سایر پرندگان دانهخوار ،مناسب برای دوران پرریزی
و نگهداری ،حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال ،بدون رنگدانه و
بدون تاثیر بررنگ پرها .بهبود و تقویت عملکرد حفاظت کنندگی
کبد.
ترکیبات:
حاوی فرآوردههای گندم ،فرآورده غالت ،فرآوردههای دانههای
روغنی ،روغن میوهها و دانهها ،دانهها ،مخمر ،مواد معدنی و عصاره
خشک گیاه سیلیمارین
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%15چربی %11.5

خوراک نرم زرد

.

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5WP

5kg

5

Formula 1
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خوراک نرم زرد ،حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال ،خوراک
مکمل مناسب برای انواع قناری ،فنچ ،پاراکیتها و سایر پرندگان
دانهخوار .ایده آل برای مصرف در دوره النهسازی و تخمگذاری،
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
سایر فرآوردههای گیاهی  ،روغنها و چربیها ،فرآوردههای
چغندرقند ،فرآوردههای لبنی ،دانهها ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%18چربی %12

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5F1

5kg

5

خوراک نرم تخممرغی زرد

OroPast

خوراک نرم تخممرغی حاوی رنگدانه زرد و پروتئین باارزش
بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار .ایده آل برای
مصرف بهعنوان خوراک روزانه (نگهداری)
ترکیبات:
حاوی فرآوردههای نان ،فرآورده غالت (سیریل) ،فرآوردههای
روغن دانهها و روغن میوهها ،روغن دانهها ،عصاره پروتئین
گیاهی ،روغنها و چربیها ،فرآوردههای چغندرقند ،دانهها ،مخمر،
تخممرغ و مشتقات تخممرغ ،مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%9چربی %13

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

1OP

1kg

24

5OP

5kg

5

1
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خوراک نرم حاوی انواع میوه

Tutti Frutti

خوراک نرم حاوی انواع میوه (سیب ،موز ،تمشک)
حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال
مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%11.5چربی %14

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5TTF

5kg

5

25TTF

25kg

1

خوراک نرم حاوی انواع سبزیجات

Verdure

خوراک نرم حاوی انواع سبزیجات (هویج ،گوجه ،رازیانه)
حاوی پروتئین باارزش بیولوژیکی باال
مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%11.5چربی %14

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

5VRD

5kg

5

25VRD

25kg

1
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خوراک خشک طوطیسانان  +میوه

PsitBirds

مکمل خوراک ،حاوی انواع توت و میوه ،حاوی پروتئین با ارزش
بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع طوطیسانان متوسط و بزرگ
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
سایر فرآوردههای گیاهی ،روغنها و چربیها ،فرآوردههای روغن
دانهها و میوهها ،فرآوردههای چغندرقند ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%13.2چربی %4.5

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800PSIT

800g

6

خوراک نرم طوطیسانان  +میوه و گاماروس

PsitBirds SoftPlus

مکمل خوراک ،حاوی انواع توت و میوه ،گاماروس ،حاوی پروتئین با
ارزش بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع طوطیسانان متوسط و بزرگ
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
گاماروس ،سایر فرآوردههای گیاهی ،روغنها و چربیها،
فرآوردههای روغن دانهها و میوهها ،فرآوردههای چغندرقند ،مخمر
و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%17.5چربی %9.5

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800PBS

800g

6
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خوراک خشک پاراکیتها  +میوه

Parrocchetti

مکمل خوراک ،حاوی انواع توت و میوه ،حاوی پروتئین باارزش
بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع طوطیسانان کوچک و متوسط و
پاراکیتها مانند طوطی برزیلی ،عروس هلندی و رزیال
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
سایر فرآوردههای گیاهی ،روغنها و چربیها ،فرآوردههای روغن
دانهها و میوهها ،فرآوردههای چغندرقند ،مخمر و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%13.2چربی %4.5

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800PAR

800g

6

خوراک نرم پاراکیتها  +میوه و گاماروس

Parrocchetti SoftPlus

مکمل خوراک ،حاوی انواع توت و میوه ،گاماروس ،حاوی پروتئین
باارزش بیولوژیکی باال ،مناسب برای انواع طوطیسانان کوچک و
متوسط و پاراکیتها مانند شاه طوطی ،طوطی برزیلی ،عروس هلندی
و رزیال
ترکیبات:
حاوی فرآورده غالت (سیریل) ،فرآورده دانهی گیاهان و میوهها،
گاماروس ،سایر فرآوردههای گیاهی ،روغنها و چربیها،
فرآوردههای روغن دانهها و میوهها ،فرآوردههای چغندرقند ،مخمر
و مواد معدنی.
آنالیز ترکیبات:
پروتئین  ،%18چربی %9.5

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800PRS

800g

6

7|P a g e

PREMIUM MENÙ

ORNITHOLOGY
ORIGINALMIX
PREMIUMLINE
PREMIUM MENU
PREMIUM MIX
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PREMIUM MENÙ
 Original Mixمجموعهای از خوراکهای کامل  ،اشتهاآور و متعادل برای پرندگان زینتی است که با بهترین نسبت کیفیت/قیمت
تولیدشدهاند .مواد اولیه باکیفیت و فرمول نویسی خوراک نیازهای غذایی پرندگان را برآورده میسازد.

خوراک کامل مرغ عشق – اورجینال میکس

ORIGINAL MIX BUDGIES

خوراک کامل مرغ عشق مخلوط سنتی دانهها
ارزن ایتالیایی ،جو دوسر ،ارزن ،ارزن قرمز ،تخم کتان قناری ،تخم گلرنگ)
مناسب بهعنوان خوراک روزانه کامل و متعادل برای انواع مرغ عشق در طی
سال

کد کاال
1POOMB

وزن
1kg

تعداد در کارتن
12

خوراک کامل پاراکیتها – اورجینال میکس

ORIGINAL MIX PARAKEETS

خوراک کامل انواع پاراکیتها مخلوط سنتی دانهها
(ارزن ،تخم کتان قناری ،تخمه آفتابگردان ریز ،گندمسیاه ،جو دوسر،
شاهدانه ،تخم گلرنگ ،ارزن قرمز ،تخم آفتابگردان سفید ،تخم آفتابگردان
بزرگ)
مناسب بهعنوان خوراک روزانه کامل و متعادل برای انواع پاراکیتها در طی
سال

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

1POOMK

1kg

12
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PREMIUM MENÙ
خوراک نرم زرد ویتامینه  +میوه و عسل

PREMIUM MENÙ
PREMIUM MENÙ GOLD

خوراک نرم زرد حاوی بیسکوییت ،عسل و سیب  ،تهیهشده با مواد باکیفیت
خوراک نرم زرد مناسب برای انواع قناری و سایر پرندگان دانهخوار ،حاوی
بیسکوییت ،میوه (سیب) و عاملهای رنگ دهی زرد
حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای غذایی پرنده و
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه گوارش و کمک به هضم
خوراک  .مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت ،نشاط و طول عمر
پرنده میگردد.

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

1POPAG

1kg

12

خوراک نرم قرمز قناری ویتامینه  +عسل

PREMIUM MENÙ RED

خوراک نرم قرمز حاوی بیسکوییت ،عسل ،گوجهفرنگی و هویج تهیهشده
از مواد باکیفیت
مناسب برای انواع قناری ،حاوی عاملهای رنگ قرمز کنتکسنتین و
بتاکاروتن ،بیسکوییت ،صیفیجات و عسل ؛ غنیشده با انواع ویتامینها و
مواد معدنی برای تأمین نیازهای غذایی پرنده و پروبیوتیکها و
پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه گوارش و کمک به هضم خوراک .
مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت  ،نشاط و طول عمر پرنده
میگردد.
کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

350POPAR

350g

12

خوراک نرم سفید ویتامینه  +میوه و عسل

PREMIUM MENÙ WHITE

خوراک نرم سفید حاوی بیسکوییت ،عسل و سیب  ،بدون رنگدانه،
تهیهشده از مواد بسیار باکیفیت
مناسب برای انواع قناری و سایر پرندگان دانهخوار ،حاوی بیسکوییت ،میوه
(سیب)  ،بدون تأثیر بر رنگ پرها
غنیشده با انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای غذایی پرنده
و پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه گوارش و کمک به هضم
خوراک  .مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت ،نشاط و طول عمر
پرنده میگردد.

کد کاال
1POPAW

وزن
1kg

تعداد در کارتن
12
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PREMIUM MENÙ

خوراک نرم ویتامینه حاوی انواع میوه

PREMIUM MENÙ FRUITS

خوراک نرم حاوی بیسکوییت و انواع میوه (سیب ،موز ،تمشک و
نارگیل)
غنیشده با انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای
غذایی پرنده و پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه
گوارش و کمک به هضم خوراک .
مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار
مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت  ،نشاط و طول عمر
پرنده میگردد.

تعداد در

کد کاال

وزن

350POPAF

350g

12

1POPAF

1kg

12

کارتن

خوراک نرم ویتامینه حاوی انواع سبزیجات

PREMIUM MENÙ VEGGIES

خوراک نرم حاوی برگ رازیانه ،هویج ،گوجهفرنگی و لوبیا سبز
غنیشده با انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای
غذایی پرنده و پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه
گوارش و کمک به هضم خوراک .
مناسب برای انواع پرندگان دانهخوار
مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت  ،نشاط و طول عمر
پرنده میگردد.

تعداد در

کد کاال

وزن

350POPAV

350g

12

1POPAV

1kg

12

کارتن

11 | P a g e

PREMIUM MENÙ

خوراک نرم ویتامینه پاراکیتها حاوی انواع
میوه

PREMIUM MENÙ PARAKEETS FRUITS

خوراک نرم حاوی انواع میوهها (موز ،انگور ،هویج ،سیب و جونیپر بری)
غنیشده با انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای غذایی
پرنده و پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه گوارش و
کمک به هضم خوراک .
مناسب برای انواع پاراکیتها
مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت  ،نشاط و طول عمر پرنده
میگردد.

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800POPAK

800g

12

خوراک کامل پاراکیتها پریمیوم میکس

PREMIUM MIX PARAKEETS

خوراک کامل حاوی مخلوط دانهها ،بیسکوییت ،عسل ،سیب و پلت
()GrainVit
حاوی انواع ویتامینها و مواد معدنی برای تأمین نیازهای غذایی پرنده و
پروبیوتیکها و پریبیوتیکها برای تقویت دستگاه گوارش و کمک به
هضم خوراک  .مصرف این محصول منجر به افرایش سالمت ،نشاط و طول
عمر پرنده میگردد.

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

800POPMK

800g

12

9POPMK

9kg

1
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استیک طوطیسانان
STICK FRUITS

کد کاال

115POPSKF

وزن

115g

تعداد در کارتن

10
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PROFESSIONAL
ORNITOLOGY
SUPPLEMENT AND CARE PRODUCTS
ORNITHOLOGY
LINE
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Aloevit
Vitamins and aloe vera for the digestive tract

مکمل ویتامینه حاوی آلوئهورا تقویتکننده
سیستم گوارش
این محصول یک مکمل مولتیویتامین است که همراه با آلوئهورا برای متعادل ساختن
ارگانسیم بدن مفید است .این محصول ویتامینهای موردنیاز پرنده را فراهم می -
سازد و باعث تقویت سیستم ایمنی میگردد  ،حاوی انرژی است و از مخاط دستگاه
گوارش محافظت میکند .این محصول در دوز توصیه شده عملکردی ضدالتهابی و
تصفیهکنندگی دارد.
کاربرد:
برای بهبود عملکردهای مناسب دستگاه گوارش ،بهعنوان سمزدایی و پاککننده  ،بعد
از دورههای درمانی و بعد از نمایشگاهها  ،نمایشها و یا مسابقات.
ترکیبات:
فرآوردههای گیاهان  ،مواد معدنی محلول در آب
مقدار و نحوهی مصرف:

آنالیز ترکیبات:

بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 1-2گرم ( 1-2میلیلیتر یا  20-40قطره) در هر کیلوگرم خوراک یا هر لیتر آب
آشامیدنی
قطره 2-3 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی یا  100گرم خوراک
برای مدت یک ماه؛ دو بار در هفته
توصیه میشود از دوز مصرفی تجاوز نگردد.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

مایع

125ALO

125g

12

)Antisteril (AD3E
Mating and singing

مکمل خوراک انتیستریل ( )AD3Eمایع و پودری مناسب برای دوران تولیدمثل
و آوازخوانی
این محصول ترکیبی متعادل از ویتامین ها و مواد معدنی است که برای آمادهسازی فصل تولیدمثل ،آوازخوانی،
اختالالت باروری یا در موارد مرگ جنین ،تهیهشده است .این مکمل ،باعث ترغیب و تحریک جفتگیری و تولیدمثل
میگردد ،عملکرد تولیدمثل و باروری را تقویت میکند ،به تخمگذاری کمک میکند ،باعث افزایش جوجه آوری
میگردد و اختالالت رشد و مرگ جوجهها را کاهش میدهد .این محصول حاوی ویتامین  Eاست که بهعنوان ویتامین
باروری شناخته میشود  ،به دلیل عملکرد آنتیاکسیدانی و حفاظت از بافت پوششی سلولی (اپیتلیوم) ،در طول
آمادهسازی برای نشستن بر روی تخم (کرچ شدن) الزم است .همچنین حاوی کلسیم قابلجذب همراه با ویتامین
D3است  ،به همین دلیل باعث تقویت اسکلتبندی جوجه میگردد و به تشکیل صحیح پوسته تخم کمک میکند .
از این محصول برای آمادهسازی صحیح فصل تولیدمثل استفاده نمایید.
کاربرد:
این محصول برای افزایش میزان باروری و تقویت قوای جنسی و افزایش حیات جوجههای در النه مناسب است.
استفاده از این محصول قبل و بعد از جفتگیری ،تخم گذاری ،در طی کرچ شدن (خوابیدن بر روی تخم) ،و برای
پرورش جوجههای در النه توصیه میگردد.

آنالیز ترکیبات:

مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
پودر 5-10 :گرم در هر کیلوگرم خوراک
مایع 5-10 :میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 10-20 :قطره در  100میلیلیتر آب آشامیدنی یا  100گرم خوراک
نیاز بیشتر:
پودر 10-20 :گرم در هر کیلوگرم خوراک
مایع 10-20 :میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 20-40 :قطره در  100میلیلیتر آب آشامیدنی یا  100گرم خوراک
آمادهسازی برای فصل تولیدمثل :حدود  40روز قبل از جفت گیری تغذیه پرنده نر را شروع کنید .جفتگیری :در
طول فصل تولیدمثل  10-7روز تغذیه را ادامه دهید .در صورت لزوم تکرار نمایید.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

آوازخوانی :توصیه می گردد یک ماه قبل از مسابقات تغذیه با این محصول را شروع نموده و در طول دوره کامل،

پودر

20ANTP

20g

20

مایع

250ANT

250g

15

سه بار در هفته تغذیه نمایید.
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Avibi
Detoxicant, promotes the metabolic balance

مکمل سمزدایی و تقویتکننده تعادل متابولیک (سوخت و سازی)
این محصول ترکیبی از مجموعه ویتامینهای گروه  Bبه همراه ویتامین  Cو کولین کلراید برای تقویت
سیستم متابولیک بدن است .این مکمل به دگرگونی و جذب مواد مغذی کمک مینماید ،تولید انرژی
از کربوهیدراتها ،لیپیدها و پروتئینها را تحریک مینماید ،از متابولیسم کبدی پشتیبانی میکند ،از
مخاط محافظت مینماید و باعث تقویت رشد و حفظ سالمت ماهیچهها میگردد .عملکرد همافزایی قوی
ترکیبات این مکمل باعث تحریک سنتز پروتئین و تشکیل "عوامل ضد استرس" و تحریک سیستم
ایمنی میشود .درنتیجه مصرف این کاال باعث افزایش قدرت دفاعی و مقاومت در برابر عفونتها و
مسمومیتها میشود  .این مکمل یک کمک ضروری برای بهبود ارگانیک صحیح ،مناسب برای پرریزی
مطلوب و رنگ گیری بهتر پرهای زینتی است .ترکیب  AVIBIبا  BETAMINORبهعنوان عامل حفاظت
کننده از کبد نقش خواهند داشت.
کاربرد:
درزمان خستگی شدید ،در موارد مسمومیت با مواد غذایی و مسمومیت با باکتریها ،بهعنوان یک
عامل سمزدایی و محافظتکننده کبدی ،پس از درمانهای درمانی ،در طول آمادهسازی برای جفتگیری
(ترکیب با  )ANTISTERILو فصل پرریزی (ترکیب با ) VELL BRILL
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک

آنالیز ترکیبات:

قطره 10 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی یا  50گرم خوراک
برای  5-10روز متوالی
نیاز بیشتر:
 20میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 20 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی یا  50گرم خوراک
برای  10روز متوالی
نگهداری 5-7 :روز در هر ماه.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

مایع

250AVB

250g

15

Betaminor
Hepatoprotective detoxicant

مکمل سمزدایی و حفاظت کننده کبد
این محصول ترکیب طیف گستردهای از مواد است که شامل بتائین  ،ویتامین  ، Cویتامین  PPو کلسیم
پانتوتنات با یک عامل محافظتکننده کبدی باال و سمزدایی مناسب برای جلوگیری از نواقصی که ممکن
است رشد را به تأخیر بیندازد .همچنین این محصول برای خستگی دوره ریکاوری بیماری ،در صورت
ابتال به بیماری کبدی ،برای افزایش مقاومت در برابر بیماریهای عفونی و در صورت بروز شرایط
التهابی حاد و مزمن توصیه میشود .توصیه میگردد بعد از نمایشگاهها ،نمایشها یا مسابقات ،این
محصول به همراه  VITAZIMبهمنظور بازیابی سالمت عمومی و تسریع رفع خستگی مورداستفاده قرار
گیرد.
کاربرد:
برای بازیابی سالمت عمومی  ،برای رفع خستگی  ،برای سالمتی پرندگان نر  10-15روز قبل از
جفتگیری  ،هنگام انتقال پرندگان جوان به قفسهای بزرگتر  ،پس از دوره درمان.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 20 :قطره در  100میلیلیتر نوشیدنی یا
 100گرم خوراک

آنالیز ترکیبات:

برای  5روز متوالی
نیاز بیشتر:
 20-30میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک قطره 40 :قطره در  100میلیلیتر
نوشیدنی یا
 100گرم خوراک
برای  10روز متوالی
آمادهسازی برای پرورش :برای سالمتی پرندگان نر  10-15روز قبل از جفتگیری
برای  10روز متوالی

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

نگهداری 5-7 :روز در هر ماه.

مایع

250BTM

250g

15
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Black Noir
For dark birds, it boosts the development of eum elanine

رنگدانه مشکی مناسب برای پرندگان تیرهرنگ
 BLACK NOIRمکمل غذایی الزم برای دستیابی به حداکثر رنگدانه مشکی در
پرندگان
 BLACK NOIRبهطور طبیعی ارگانیسم را برای تولید رنگدانههای مشکی در پرندگان
مستعد ژنتیکی  ،با پشتیبانی از تولید مالنین تحریک میکند .این محصول ویژگیهای
ساختاری پرها را تغییر نمیدهد اما ظاهر آن را تقویت میکند.
وجود متیونین ایجاد پرهای ابریشمی و مخملی را تضمین میکند  .این محصول در
ترکیب با  ، VELL BRILLبهطور کامل و صحیح تمام نیازهای غذایی پرندگان را در طی
دوره پرریزی برطرف میکند .فراموش نکنید که قرار گرفتن در معرض نور مستقیم
خورشید به بهبود بیشتر نتیجه نهایی کمک میکند.
کاربرد:
برای یک دوره پرریزی عالی ،روزانه قبل از تخمگذاری شروع به تغذیه نمایید و تا پایان
پرریزی ادامه دهید.
ترکیبات:
فرآوردههای غالت ،فرآوردههای سایر گیاهان ،فرآوردههای سایر دانهها و میوهها،

آنالیز ترکیبات:

مواد معدنی.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط نمایید.
 10-15گرم در هر کیلوگرم خوراک
روزانه در تمام طول دوران پرریزی
نگهداری :دوباردر هر ماه.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

250BLK

250g

18

)Calcio D3 (Calcium+AD3E
Bioavailable calcium and vitamins

مکمل کلسیم مایع  +ویتامینهای  ،AD3Eمناسب برای دوران
تولیدمثل به همراه جذب کامل کلسیم
این محصول مکمل کلسیم مایع در ترکیب ارگانیک با ویتامین  ، Aویتامین  D3و ویتامین E
با عملکرد همافزایی برای جذب کامل کلسیم است .کلسیم یک عنصر اساسی برای سالمت
است که کمبود آن میتواند باعث تغییر شکل استخوان شود و در طی فصل تولیدمثل باعث
عدم شکلگیری صحیح پوسته تخم میگردد .این مکمل مناسب برای تعادل دوباره کلسیم
در ارگانیسم است؛ که باعث تضمین سالمت و رشد صحیح استخوان جوجههای در النه و
شکلگیری صحیح پوسته تخم و همچنین باعث تقویت یکنواختی و رنگ صحیح پرها میگردد.
کاربرد:
قبل  ،در طول و بعد از فصل تولیدمثل ،هنگام تخمگذاری  ،از تخم خارج شدن  ،پرورش
جوجهها و در کلیه مواردی که به مکمل کلسیم احتیاج است.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 10 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی یا
 50گرم خوراک
برای  5روز متوالی
نیاز بیشتر:

آنالیز ترکیبات:

 15میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
قطره 15 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی یا
 50گرم خوراک
برای  5روز متوالی
بهعنوان روش پیشگیری :دو بار در هفته؛ قبل و در طول فصل تولیدمثل :روزانه
در صورت کمبود کلسیم :روزانه .در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

مایع

250CD3

250g

15
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)Calcio D3 (Calcium+AD3EC
Bioavailable calcium and vitamins

مکمل پودری کلسیم  +ویتامینهای  ،AD3ECمناسب برای دوران
تولیدمثل به همراه جذب کامل کلسیم
این محصول حاوی کلسیم پودر قابل حل در آب در ترکیب ارگانیک با ویتامین  ، Aویتامین  ، D3ویتامین  Eو
ویتامین  Cبا عملکرد همافزایی برای جذب کامل کلسیم است .کلسیم یک عنصر اساسی برای سالمت است که
کمبود آن میتواند باعث تغییر شکل استخوان شود و در طی فصل تولیدمثل باعث عدم شکلگیری صحیح
پوسته تخم میگردد .این مکمل مناسب برای تعادل دوباره کلسیم در ارگانیسم است؛ که باعث تضمین سالمت
و رشد صحیح استخوان جوجههای در النه و شکلگیری صحیح پوسته تخم و همچنین باعث تقویت یکنواختی
و رنگ صحیح پرها میگردد.
کاربرد:
قبل  ،در طول و بعد از فصل تولیدمثل ،هنگام تخمگذاری  ،از تخم خارج شدن  ،پرورش جوجهها و در کلیه
مواردی که به مکمل کلسیم احتیاج است.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10گرم در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
برای  5روز متوالی
نیاز بیشتر:
 20گرم در هر لیتر آب آشامیدنی یا یک کیلوگرم خوراک
برای  5روز متوالی
بهعنوان روش پیشگیری :دو بار در هفته؛ قبل و در طول فصل تولیدمثل :روزانه

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

در صورت کمبود کلسیم :روزانه .در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.

پودر

250CD3P

250g

18

پودر

500CD3P

500g

12

پودر

1CD3P

1kg

6

Cip-Sal
Minerals, trace elements and electrolytes

مکمل مواد معدنی ،عناصر کمیاب و الکترولیتها
مکمل کلسیم ،فسفر ،سدیم و سایر مواد معدنی ،عناصر کمیاب و الکترولیتها مناسب برای
پرندگان در قفس که باعث تقویت استخوان و ماهیچهها و حفظ سالمت سیستم گوارشی میگردد.
این محصول حاوی مهمترین مواد معدنی میکرو و ماکرو برای سنتز است .این محصول برای
جلوگیری از کمبودها ،ناهنجاریها و در شرایط اضطراب توصیه میشود .این مکمل قبل از جفتگیری
 ،هنگام تخمگذاری ،برای شکلگیری خوب پوسته تخم و برای پرندگان جوان در حال رشد و برای
رشد متعادل اسکلتی و عضالنی ضروری است.
کاربرد :برای تأمین مواد اولیه و عناصر کمیاب در طول سال.
ترکیبات :کلسیم ،%34فسفر ،%3.2سدیم  ، %1آهن ،مس ،روی ،منگنز ،کبالت و ید ، ،فرآوردههای
سایر دانهها و میوهها  ،فرآوردههای غالت.

مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط نمایید.
 20-10گرم در هر کیلوگرم خوراک
به مدت دلخواه

آنالیز ترکیبات:

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

100SAL

100g

18

پودر

500SAL

500g

18
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Cip-Vit
Powder multivitamin

مکمل پودری مولتیویتامین
این محصول پودر مولتیویتامین محلول در آب است که حاوی انواع ویتامینهای گروه  ،Bویتامین ،A
ویتامین  ،D3ویتامین  Eو سایر ویتامینها میباشد  .این محصول در موارد تأخیر در رشد  ،نرمی
استخوان ،کاهش باروری تخم ،کاهش جوجهآوری ،در زمان خروج از تخم جوجه ها ،برای پرورش صحیح
و سالم جوجه های در النه،در زمان ضعف ،برای تقویت ارگانیسمها و در زمان بیماری توصیه میگردد.
این محصول همچنین باعث تقویت پرها و آوازخوانی نیز میشود.
کاربرد:
برای پرورش صحیح و سالم جوجه های در النه  ،برای پرندگان جوان در قفس ،در زمان ضعف  ،بعد از
دوره درمان  ،قبل  ،در طول و بعد از مسابقات  ،نمایشها یا نمایشگاهها.
ترکیبات:
فرآوردههای چغندرقند ،فرآوردههای غالت  ،مواد معدنی.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10گرم در هر کیلوگرم خوراک یا هر لیتر آب آشامیدنی
برای  10-15روز متوالی یا در صورت لزوم مدتزمان طوالنیتر

آنالیز ترکیبات:

نیاز بیشتر:
 20گرم در هر لیتر آب آشامیدنی یا هر کیلوگرم خوراک
برای  5-10روز متوالی
تولیدمثل :در فصل تولیدمثل  2-3بار در هفته
پس از دوره درمان :برای ریکاوری بیماری به مدت  5-10روز متوالی
در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.
نگهداری :دو روز متوالی در هفته.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

20CV

20g

20

FastVit
Ready-to-use multivitamin wuth amino acids and minerals

مکمل مولتیویتامین پودری به همراه آمینواسید و مواد معدنی
این محصول یک مولتیویتامین محلول در آب به شکل پودر است که حاوی مواد شبه ویتامین،
اسیدهای آمینه و مواد معدنی است .این محصول در صورت ضعف  ،آمادهسازی برای تولیدمثل
 ،در صورت بروز اختالالت باروری  ،برای تقویت پرها  ،برای تقویت آوازخوانی و حمایت از
عملکرد صحیح فرآیندهای متابولیکی توصیه میشود.
کاربرد:
در تمام طول سال  ،در مرحله رشد  ،برای رشد متعادل جوجه های در النه  ،برای پرندگان جوان
در قفس  ،در زمان ضعف  ،در طول و بعد از دوره درمان.
ترکیبات:
فرآوردههای چغندرقند  ،فرآورده های گیاهان  ،مواد معدنی  ،محصوالت لبنی.
مقدار و نحوهی مصرف:
به خوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
مق دار مصرف:
 10گرم ( 2قاشق مخصوص) در هر کیلوگرم خوراک یا هر لیتر آب آشامیدنی
در صورت حل نمودن در آب  ،روزانه آب را تعویض نمایید و ظرف آب را کامالً تمیز و نکات
بهداشتی را رعایت نمایید.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پ-ودر

250FV

250g

18
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Karnythin
Emhance the muscle structure and stimulates fecundity

مکمل تقویتکننده ساختار عضالنی و تحریککننده باروری
این محصول ترکیبی فوق العاده از ال کارنیتین ،بیوتین و انواع ویتامینها است که قبل و بعد از
جفتگیری  ،در هنگام تخم گذاری  ،دوره نشستن بر روی تخم ،خروج جوجه از تخم ،و پرورش جوجه-
های در النه و از همان روزهای اول زندگی برای رشد صحیح و پیشرفت مطلوب توصیه میگردد.
همچنین این مکمل نشاط پرندگان جوان و باروری پرندگان مولد را تحریک نموده و برای تشکیل یک
ساختار عضالنی ضروری است .کارنیتین باعث تقویت و بهبود مقاومت در برابر خستگی شده و باعث
تسریع رفع خستگی و بازیابی بعد از نمایشگاهها  ،نمایشها و مسابقات و بعد از دورههای استرسزا
و یا بعد از دورههای درمانی میگردد .این مکمل همچنین دارای عملکرد سمزدایی و آنتیاکسیدانی
نیز میباشد.
کاربرد:
برای یک جفتگیری بارور  ،هنگام انتقال پرندگان جوان به قفسهای بزرگتر  ،برای رشد بهتر
ماهیچهها  ،در صورت ضعف و سستی بدن  ،برای بهبودی سریعتر بعد از دورههای تضعیفکننده ،
بعد از دورههای درمانی.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10-5میلیلیتر یا  5-10گرم در هر لیتر آب آشامیدنی یا هر کیلوگرم خوراک
قطره 5-10 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی
برای  10روز متوالی

آنالیز ترکیبات:

نیاز بیشتر:
 20میلیلیتر یا  20گرم در هر لیتر آب آشامیدنی یا هر کیلوگرم خوراک
قطره 20 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی
برای  10روز متوالی
آمادهسازی برای فصل تولیدمثل :تغذیه پرندگان نر را  10-20روز قبل از فصل جفتگیری آغاز
نمایید.
در زمان جفتگیری :تغذیه روزانه را به مدت  7-10روز ادامه دهید.
در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.
پرندگان جوان در قفس 2 :روز متوالی در هفته
نگهداری :دو بار در هفته.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

مایع

250KT

250g

15

Mask Factor
Colourant for red factor areas

مکمل رنگدانه قرمز
این یک مکمل غذایی حاوی عامل های رنگدانه قرمز طبیعی است که بر پایه مواد طبیعی شامل
لوتئین و گیاه گلرنگ میباشد..
کاربرد:
افزایش رنگ قرمز مناطق قرمز رنگ پرها با بهترین دامنه ممکن
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک نرم مانند مخلوط نمایید.
 10-15گرم در هر کیلوگرم خوراک
در طول دوران پرریزی روزانه تغذیه نمایید.
نگهداری :دو بار در هفته.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

250MF

250g

18
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Red Factor
Food colourant for red factor birds with caroteinoids and xantophylls

مکمل رنگدانه قرمز
این ماده حاوی ترکیبی غلیظ از عامل های رنگی کنتکسانتین ،کاروتنوئیدها و گزانتوفیل ها است که
بهترین حد رنگدانه ای ممکن پرهای قناریهای قرمز را افزایش میدهد .این محصول در دوره
پرریزی برای داشتن پرهای ابریشمی و مخملی توصیه میشود .این محصول در ترکیب با VELL
 BRILLتمام مواد مغذی موردنیاز پرنده را در دوره پرریزی بهطور کامل و صحیح فراهم میکند.
کاربرد:
افزایش رنگ قرمز پرهای قناری با بهترین دامنه ممکن
ترکیبات:
فرآورده های غالت ،کنتکسانتین ،بتاکاروتن ،زانتوفیل
،E160a-Beta-carotene ،E161g-Canthaxanthin
Xantophylls-E160).
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک نرم مانند  BLANCO ESPANOLمخلوط نمایید.
 5گرم در هر کیلوگرم خوراک
در طول دوران پرریزی روزانه تغذیه نمایید.
نگهداری :دو بار در هفته.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

50RF

50g

18

Rosso Brillante
It enhances the pigmentation of red factor birds

مکمل رنگدانه قرمز
این یک مکمل غذایی حاوی کنتکسانتین و بتاکاروتن ،عامل های رنگدانه قرمز است که بر پایه
عصارههای پروتئینی از گیاهان و اسیدهای چرب امگا  3تهیهشده است و برای تکمیل رژیم غذایی
قناریهای قرمزرنگ میباشد.
این محصول حاوی کانتکسانتین و بتاکاروتن در نسبت بهینه میباشد و باعث تقویت صحیح رنگ قرمز
در پرها میگردد.
این محصول د ر دوره پرریزی برای داشتن پرهای ابریشمی و مخملی توصیه میشود .این محصول
در ترکیب با  VELL BRILLتمام مواد مغذی موردنیاز پرنده را دوره پرریزی بهطور کامل و صحیح
فراهم میکند و باعث تقویت رنگ و درخشندگی پرها میگردد.
کاربرد:
برای رنگ دهی به پرهای جوجههای در النه ،قبل از نشستن بر روی تخم تا پایان دوره پرریزی ،برای
رنگ دهی کامل پرهای قناری .در سایر موارد ،تغذیه را از چهلروزگی آغاز و تا پایان دوره پرریزی
مصرف نمایید.
ترکیبات:
فرآوردههای غالت  ،فرآوردههای تهیهشده از غده و ریشه گیاهان ،فرآوردههای دانهها و میوهها،
سایر فرآوردههای گیاهی ،روغنها و چربیها ،کنتکسانتین ،بتاکاروتن
()Canthaxanthin, E160a-Beta-carotene E161g-
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط نمایید.
 10-15گرم در هر کیلوگرم خوراک
روزانه در طول دوره پرریزی.
نگهداری :دو بار در هفته.

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

200RB

200g

18

پودر

1RB

1kg

6
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Silypro
Hepatoprotective detoxicant with silymarine
and branch chained amino acids

مکمل سم زدایی و حفاظت کننده کبد حاوی سیلیمارین و آمینواسیدها
این مکمل حاوی عصاره خشک گیاهان دارویی مانند ،گیاه سیلیمارین (خارمریم) و گیاه قاصدک
(طرخشقون) است که به خاصیت نشاطآوری  ،افزایش سالمت و تقویت بدنی و عملکرد تصفیهکنندگی
شناختهشده اند و با آمینواسیدها و متیونین ،برای بهبود و تقویت عملکرد حفاظت کنندگی کبد ترکیب

آنالیز ترکیبات:

شده است.
کاربرد:
در زمان خستگی شدید و ضعف بدنی ،بعد از دوره درمان ،در زمان تغییر فصل و برای تقویت بدنی و
افزایش سرزندگی و تقویت عملکرد تصفیهکنندگی کبد
ترکیبات:
فرآوردههای غالت  ،سایر فرآوردههای گیاهی  ،فرآوردههای غده و ریشه گیاهان ،فرآوردههای
چغندرقند  ،فرآوردههای لبنی  ،مواد معدنی.
مقدار و نحوهی مصرف:
بهخوبی با خوراک مخلوط و یا در آب آشامیدنی حل نمایید.
 10گرم در هر کیلوگرم خوراک یا هر لیتر آب آشامیدنی
در صورت حل نمودن در آب آشامیدنی ،الزم است روزانه آب را تعویض نمایید و ظرف آب را کامالً تمیز
و نکات بهداشتی را رعایت نمایید.
برای  10روز متوالی
نیاز بیشتر:
 15گرم در هر کیلوگرم خوراک یا هر لیتر آب آشامیدنی
برای  6روز متوالی
نگهداری :دو بار در هفته

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

پودر

250SYL

250g
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Vitazim
Liquid multi-vitamin

مکمل مولتیویتامین مایع
این محصول ترکیبی از اتواع ویتامینها و اسیدهای آمینه قابلدسترس است که ضامن رشد صحیح و
سالمت پرندگان است .ویتامینهای محلول در چربی مانند  D3 ، Aو  Eبرای فرآیندهای آنزیمی
کاتالیزوری و محافظت از بافتها  ،اندام ها و اسکلت ضروری است .ویتامینهای گروه  Bباعث حفظ
عمومی مناسب کلیه عملکردهای فیزیولوژیکی و بهبود و پشتیبانی متابولیسم کربوهیدراتها  ،چربیها
و پروتئینها میشوند .ویتامینهای  H1و  PPاثر لیپوتروپیک و محافظتکننده کبدی بر روی کبد و تنظیم
عملکرد روده و سیستم متابولیک بدن دارند .این محصول حاوی شبه ویتامینهای کولین واینوسیتول
است  ،که در جلوگیری از رسوب چربیها در کبد نقش دارند و باعث جذب بهینه مواد مغذی می شوند.
این محصول در مرحله رشد  ،برای پرورش جوجه های در النه ،برای رشد مطلوب  ،در مواقع استرسزا
یا در صورت ضعف بدنی ،بعد از دوره درمان ،قبل  ،در طول و بعد از نمایشگاهها ،نمایشها و یا مسابقات،
توصیه میگردد.
کاربرد:
در طول دوره پرورش ،در مرحله رشد ،در صورت ناتوانی جسمی ،بعد از دورههای درمانی ،قبل و بعد از
نمایشگاهها  ،نمایشها و مسابقات.

آنالیز ترکیبات:

مقدار و نحوهی مصرف:
در آب آشامیدنی حلشده یا بهخوبی با خوراک مخلوط نمایید.
 10میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا هر کیلوگرم خوراک
قطره 10 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی
برای  10روز متوالی
نیاز بیشتر:
 20میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی یا هر کیلوگرم خوراک
قطره 20 :قطره در  50میلیلیتر نوشیدنی
برای  5روز متوالی
پرورش :در طول دوره پرورش  2بار در هفته
پس از دورههای درمانی :برای ریکاوری بیماری به مدت  5روز متوالی
در صورت لزوم درمان را تکرار کنید.
نگهداری :دو بار در هفته در طول سال

نوع

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

مایع

250VTZ

250g

15
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جداول نحوه مصرف مکملهای دارویی و تقویتی
آمادهسازی پرندگان برای فصل تولیدمثل
دوز مصرف

دوره مصرف

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 1.25میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 15/10روز متوالی

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 5-10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 2-3میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 2-3گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 2روز در هفته
در تمام سال

 10-20گرم
در هر کیلوگرم

روز

محصول

همواره

آمادهسازی برای جفتگیری :پرنده نر
دوز مصرف

دوره مصرف

 10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

همواره در طی کل
دوره

 5-10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

روز

محصول

توجه :پیشنهاد میگردد مصرف  Orniacidol ،Enzycomplexو یک مولتیویتامین در طی این دوره ادامه یابد.
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آمادهسازی برای جفتگیری :پرنده ماده
روز

دوز مصرف
 10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

محصول

دوره مصرف
 10روز متوالی

توجه :پیشنهاد میگردد مصرف  Orniacidol ،Enzycomplexو یک مولتیویتامین در طی این دوره ادامه یابد.

دوره جفتگیری
دوز مصرف
 5-10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

دوره مصرف

روز

محصول

 7-10روز متوالی

 10گرم
همواره در طی کل
در هر کیلوگرم /لیتر
دوره
 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

دوره خروج از تخم و پرورش جوجهها
دوز مصرف

دوره مصرف

به توضیحات محصول
رجوع شود

در زمان موردنیاز

روز

محصول

همواره در طی کل
 10گرم
دوره
در هر کیلوگرم /لیتر
 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

همواره

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 1.25میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 5روز متوالی

 5-10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 10-20گرم
در هر کیلوگرم

همواره

توجه :برای افزایش جذب پروتئین  Caseinaیا  Fp1 Protozymمصرف گردد.
24 | P a g e

جداسازی جوجهها از والدین
دوز مصرف

روز

دوره مصرف

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

همواره

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 1.25میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 5-10میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 10-20گرم
در هر کیلوگرم

همواره

دوز مصرف

دوره مصرف

محصول

دوره پرریزی

 23-30گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

همواره در طی
دوره

 10گرم
در هر کیلوگرم

در زمان موردنیاز

روز

محصول

مصرف رنگدانههای موردنظر طبق دستور و نحوه مصرف هر محصول

نگهداری
دوز مصرف

دوره مصرف

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 1.25میلیلیتر
در هر کیلوگرم /لیتر

 3روز در هفته

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

همواره

 10گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 10روز متوالی

 2-3گرم
در هر کیلوگرم /لیتر

 2روز در هفته در
طی سال

روز

محصول
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آمادهسازی برای نمایشگاه
مرحله اول
 7-1روز

مرحله دوم
 14-8روز

محصول

دوز
مصرف

محصول

Karnythin

10گرم در
هر
کیلوگرم/لیتر

Orniacidol

AloeVit
Origan+
مایع یا پودر

Silypro
یا Betaminor

 1.25میلی-
لیتر در هر
کیلوگرم/لیتر
10گرم در
هر
کیلوگرم/لیتر
10گرم در
هر
کیلوگرم/لیتر

مرحله سوم
21-15
دوز
مصرف

محصول

 1.25میلیلیتر
در هر
کیلوگرم/لیتر

Enzycomplex

Origan+

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Orniacidol

0.6میلیلیتر هر
کیلوگرم/لیتر

-

-

Fastvit
یاVitazim

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

-

-

-

-

مایع یا پودر

دوز
مصرف
10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

بعد از نمایشگاه
مرحله اول
 7-1روز

مرحله سوم
21-15

مرحله دوم
 14-8روز

محصول

دوز
مصرف

محصول

دوز
مصرف

محصول

دوز
مصرف

Enzycomplex

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Enzycomplex

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Enzycomplex

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Orniacidol

1.25میلیلیتر
هر کیلوگرم/لیتر

Origan+

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Orniacidol

0.6میلیلیتر
هر
کیلوگرم/لیتر

Silypro
یا Betaminor

10گرم در
هر
کیلوگرم/لیتر

Karnythin

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

Fastvit
یاVitazim

10گرم در هر
کیلوگرم/لیتر

-

-

AloeVit

 1.25میلی-
لیتر در هر
کیلوگرم/لیتر

-

مایع یا پودر

-
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QUALITY
MAKES THE DIFFERENCE
SINCE 1960

DAL 1960 SVILUPPO E RICERCA PER ALIMENTI, MANGIMI MEDICATI E PREMISCELE
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. e Fax +39 0522.553616 - www.pinetazootecnici.com
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